
ompeu com a Espanha d�:F/ranco
LA PAZ, 29 (U. P.) -- A BOUVIA ROMPEU OFICIALMENTE COM A ESPANHA n O GENERAL FRANCO! DE·,ACÔ. CO1\'I
o QUE FôRA DECIDIDO ONTEM PELO CONSELHO DE MINISTROS, O GOVÊRN O BAIXOU HOJE UM D-gCR�W DECLA-

RANDO RôTAS AS RELAÇÕES DIPl,OMÁ TICAS ENTRE OS DOIS PAíSES "'.,,'
"

Sôbre Sergipe
Rio, 29 (A. N.) - o gabine

te técnico do Servico Nacional
de Recenseamento de 1940, pu
blicou interessante estudo sô
bre o Estudo de Sergipe. No

conjunto da população daque
le Estado, há uma considerá
vel predominância do sexo .fe
minino sôbre o masculino, ou

seja, 24.832 mülheres mais do
que homens. Esse excedente

. corresponde a 8,490 solteírs..s,
2.375 casadas, 261 separadas e

desquitadas, 12,232 viuvas e

973 de estado conjugal ignora
do. O referido excesso é devido
a menor porcentagem do sexo

feminino na imigração bem
como á menor mortandade na

idade adulta. Pelos mesmos da
dos verifica-se um notável au
mento na proporção dos casa
dos em ambos os sexos, relati
vamente ao recenseamento de
1920.
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Foram postos em liberdade
S. PAULO, 29 (A. N.) - Acabam de ser postos em liber

dade 120 tripulantes do navio alemão"Windhuck, que se acha
vam há mais de 2 amos, num campo de concentração de emer

gência na Estação Experimental de Pindamonhangada. De
vido a extinção elo referido campo de concentração, o sr. Pe
dro -de Oliveira Sobrinho, secretário de Segurança Pública,
doou o campo daquele presídio ao Albergue Noturno "Padre
Zabeu" e ao "Asile da Velhice Desamparada".

Sábado, 29 de Setembro de 1945

Telefone sem fio
Nova Iorque, 29 (U. P.)

Está sendo utilizada pela "In
ternacional Telephone and
Telegraph Company" uma des
coberta revolucionária em ma

téria de telefone. Trata-se, na
da mais nada menos, do que
telefones sem fios, pelos quais
será possível a transmissão si
multânea de 24 ou mais con

versacões da mesma frequên
cia em modulacão diferente.
Segundo. a companhia a nova

descoberta proporcionará mais
uma grande redução nas ��es
pesas. As primeíras expener:
cías do novo sistema foram utí
lizados pela companhia em

questão na Grã-Bretanha, Es
tados Unidos e França.

Fato inédito
Curítíba, 29 (A. N.) - Foi

realizado aqui o julgamento
do dissídio coletivo provocndo
pelos empregados contra a fir
ma Ritzmann e Irmão, desta

capital, por motivo de aumen

to de salários.

A audiência realizou-se pe-.
rante enorme assistência. Fei
ta a proposta de conciliação
pelo presidente da Junta, não
foi a mesma aceita pela firma

empregadora. Por êsse motivo,
o processo será encaminhado a

S. Paulo, para aí ser julgado.
° fato é inédito nas lides fo

renses do Estado, tendo sido a

audiência irradiada por uma

emissora local.

Os segredOS da contrà�espionaBem
HOLLYWOOD, 29 (U. P.) _. Un� filme �ue de.sv.en?�ralos segredos da c01ntra-espionagem atras das lmhas immigas,

durante a última guerra, está sendo preparado pela Centuryj
Fox. Seus autores, Lois de Rochernont e .!ohn Stuart, acham
se atualmente em 'Washington conferenciando com as auto-

ridades.

Intensificou-se a tensão reinante
BOMBAIM 28 (U. P.) - A tensão reinante aqui i�ltensi

ficou-se em cO�lsequência do ímcêndío de uma mesquita..Os

ld dos estão de prontidão. Até agora o total de mortos atín

�� aadezoito e feridos se�senta e seis. Ce_nto e sessenta desor

deiros foram detidos a titulo de precauçao.

Sobreviventes Assegurada a sobe-
do «Bahia» rania portúguêsa
Recife, 29 (A. N.) - Segui- Lisboa, 29 (U. P.) - "A sa-

ram para o Rio a bordo do berania portuguesa sôbre a

navio "Almirante Alexandri- ilha de Timor foi assegurada".
no" os últimos sobrevivelltes Esta foi a declaração que o 1°

da �atástrofe do Cruzador Ba-] ministro português, sr. Sala

hia, que ai.nda se encontravam I zar, fez hoje. aos jornalistas,
nesta capital. que o entrevistaram.

Amparando os japoneses contra o inverno
TÓQllIO, 29 (U. P.) -- ° general Mac Arthur permitiu à

.indústria japonesa fabricar tôda espécie de tecidos, excepto
os que contenham seda, e aprovou também o emprego dum
araude estoque de couros e borracha, na fabricação de calça-b

,. •

dos. O objetivo da medida, ao que parece, e conseguir roupas
e calçados suficientes para a população, antes do inverno.

H.

*** Cresce o movimento
de simpatia popular nu

sen tido de enaltecer a fi

gura ímpar do Presidente
Getúlio Vargas.
Entre as virtudes dêsse

grande homem, znezece evi
dência aquela, maior de
tôdas e q ue se caracteriza
pelas medidas e providên
cias legais em favor das
classes humildes.
Personalidade forte, ten

do vencido dificuldades
crespas no decorrer dêstes
quinze anos, possui como
reverso a imensa bondade
para com os' pequeninos,
os anônimos do trabalho
fabril, os mal vestidos da

picareta e da enxada, os

obreiros do serviço braçal.
A v ida suada do c per ério

.Loi ob ieto das cogitações
do Che ie do Execu tivo Na
cional. Político, na mais
ampla extensão do têrmo,
na legítima acepção de

administrador, o atual Su
premo Magistrado, coagido
pelas circunstâncias de«
agitações extremistas do
pré-guerra, fez, um govêrno
assaz centralizado, cortan
do regaliás"" democráticas,
desde 37 até há poucos
meses atrás.
Aberta a campanha po

lítica e o amplo debate
pela imprensa, em tôrno
do seu suces�or na Presi
dência da República, Ge
túlio Vargas hão se ins-.
creveu para o pleito, de
clarando, em várias e so

lenes ocasiões, que não era

candidato.
Isto não obstante, como

isca demagógica, na güela
da fértil politicalha, mui
tos dos seus adversários
insistem em que êle o é ...
Não estando em foco na

sucessão presidencial, in
cumbem-se os que lhe fa
zem guerra, (guerra pes
soal, guerra de exaltada
desafeição e ás vezes mor

didos despeitos) _ de in
dicá-lo todos os dias pelo
jornal, pelas difusoras e

pela tribuna, à Presidência
da República.
Afinal, essas explosões

de ódio podem ser amor ...

A Nação Brasileira ado
ra, de fáto, o seu Chefe.
E diga-se lá o que se

quizer dizer. Na América
do Sul, qual, dentre os

Chefes-de-Estado, o que
tem maior renome? Quem
elevou o Brasil às culmi-

. nâncias da vitória na gran
de "guerra?
Quem é o bem-amado

do povo, dêsse povo miúdo,
que avulta como expressão
ingênua, mas lídimamente
democrática, num uníssono
abafante, de norte a sul,
e equive lerüe a um man

dato presidencial?

Inauguração dum
preventório
Porto Velho, 29 (A. N.)

Procedente do Rio, passou por
esta cidade a senhora Eunice
Weawer, presidente da Federa
ção das Ligas contra a Lepra,
a qual se destina ao território

ca.
_

do Acre, afim-de inaugurar o Comprar na CASA MISCE
preventório aí construido. ' LANEA é !l9b� I

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo. dié rie
mente, neste fornt;il ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

INo subúrbio
de Cordovíl
Nova Iorque, 29 (U. P.) - A

Manufaturing Co anuncia que
foi iniciada, no subúrbio ca

rioca de Cordovil, a construção
duma nova fábrica destinada
a produzir recipientes de aço,
para produtos industriais bra
sileiros tais como alcool, tintas
etc. A filial brasileira, que le-

"

vará o nome de "Rheem CO"
deverá estar em funcionamen
to até março vindouro. Trinta
por cento das suas ações esta
rão em poder de dois indus
triais brasileiros.

Teria servido
de alvo
Washington, 28 (U. P.) - O

Departamento da Marinha in
dicou não ter planejado nada
a respeito do couraçado japo
nês Nagato. Recorda - se que
alguns rumores indicavam ter
sido a benonave escolhida pa
ra alvo de uma bomba atômí-

econorniaer ..

Já em Washington o sr. Braden
WASHINGTON, 29 (U. P.) - ° ex-embaixador norte

americano em Buenos Aires, sr. Sprull Braden, já se encontra
em Washington, onde irá avistar-se com o presidente Tru
mat, ainda hoje. Segundo informantes autorizados, o sr. Dean
Achenson Secretário de Estado interino, também participará
na conferência de Braden com Truman. Acredita-se que essas
conferência prepararão a posição norte-americana que deverá
ser estabelecida no domingo, data do regresso do sr. Byrnes,
I:::iecretário de Estado, que se encontra presentemente em Lon
dres.

Partidos que obtiveram registo
RIO, 28 (A. N.) - As organizações políticas que até ago

ra obtiveram registro provisór-io pelo Tribunal Superior Elei
toral são as seguintes: Partido Republicano, Partido Social
Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro, Aliança Social
Democrática, Partido Social Progressista, Partido Nacional
Popular Democrático, União Nacional do Trabalho, Partido
Democrático Progressista,' Partido Republicano Progressista,
Partido da Lavoura, Indústria e Comércio, União Social Pelos .

Direitos do Homem, União Democrática Nacional, Partido Re

generador e Partido Libertador.

Recusou os pedidOS
de exceção
Rio, 29 (A. N.) - ° prefeito

do Distrito Federal, querendo
prestigiar em tôda a linha a

instl tuícão da" Semana Inple
sa" que visa dar aos trabalha
dores no comércio em geral,
maior bem estar, resolveu recu

sal' os pedidos de exceção par
tidos de diversas casas comer

ciais,

Fabricação de
caminhões
Tóquio, 29 (U. P.) - Uma

ordem de Mac Arthur, permi
te o reinício da fabricação de
caminhões no Japão, utilizan
do-se para isso as grandes re

servas de aço e alumínio con

geladas pelos aliados. A fabri
cação de automóveis de passa
geiros, entretanto, continua
suspensa.

Por ocasião dos
festejos
Parto Alegre, 29 (A. N.)

Em princípios de outubro pró
ximo deverá seguir para Uru

guaiana vários inspetores da
polícia local, onde exercerão a

necessária vigilância por oca
sião dos festejos da inaugura
ção da ponte internacional que
ligará o Brasil à Argentina.

Homenagem
S. Paulo, 29 (A. N.) - A

exemplo do que se fez no Rio,
os artistas de teatro de S. Pau
lo promoverão uma grande
manifestacão artística em ho
menagem ao presidente Vargas
pela assinatura dos decretos
de proteção e amparo ao tea
tro nacional. O referido festi
val terá lugar, a 2 de outubro
próximo.
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A ação da «Brigada Branca»
durante o domínio alemão i

Londres - (B. N. S.) - Os as linhas de vôo entre a Grã-]
jornais desta capital prestam Bretanha e a Alemenha com

elevado tributo aos homens e preendendo assim a Holan
mulheres dos países aliados da, a Bélgica e a França
que arriscaram suas vidas pa-: Setentrional e Oriental. Sa
ra salvar os membros das fôr-

I mente de Poperinghe mais de

ç8.S britânicas e americanas uma centena de pilotos e tri
do cativeiro alemão. São pági- pulantes de aviões aliados fa
nas de heroismo, de abnega- ram salvos, vestidos, alimenta
ç�o e sacrifício que só agora I

dos e "contrabandeados", para
sao revelados, mas que, não fora da país pelos membros da
obstante um tanto tardiamen-I "Brigada

Branca" que opera
te, mostram hoje o sentimento vam nessas arriscadas ações.
patriota dos povos livres

que} C_om a aproximação da liber

jamais aceitaram a derrota e taçao, a população da França
o domínio germânico. Segun-. ocidental passou a desempe
do o testemunho de oficiais de nhar um papel de grande im

aeronáutica, que são os pri- portância e de intensa ativida
meiros mencionados, a rota de dentro desse movimento,
subterrânea de salvamento revelando uma informação da
funcionava tão eficientemente Normândia o caso de um fran
em novembro de 1943 que uma cês que, sozinho, contribuiu

pessoa podia ser transportada para .salvar 49 pilotos aliados.

I BOMBAS PAlA ÁGUA I
da Bélgica a Gibraltar em ape- Depois do "dia-D" os riscos se

nas um mês. Esse serviço de tornarar:: ainda n;aiores, pois
manuais, eletricas e a socorro, de acordo com as re-

os alemaes forneciam largas
Contam que o general Guzman vento. 1

- recompensas por inform
-

Blanco visitou uma aldeia da Ve-
ve açoes agora feitas, foi inau-. .

açoes,

nezuela, e, segundo um antigo cos- Uotores IJlétr.·"OS gurado depois de Dunquerque havíam gran�e dlft?uldades
tume, o Município designou um de \II Jj u e se manteve ativo durante 4 para a abtençao de VIveres e

seus habitantes para que, em no- de anos. Ao contrário das infor- de roupas e as rotas de escape
me da aldeia, desse as bôas vindas

I mações de que existia um bu- er�m cor�adas pel.as linhas ini-
ao ilustre visitante. 1 2 a 5 H. P. g Ad'
Chegou o momento dramático, e

reau organizado em Bruxelas mi .as, ln a assim os rISCOS

o encarregado de dirigir a palavra REPRESENTANTES adianta-se que quase sempre � foram destemerosamente �n-
ao general estava no ponto mais trabalho era anônimo e nem frentados, �a mesma maneira

interessante de seu discurso, quan- .Irma-os Glavam I salvadores, nem socorridos sa- que na Itália, onde uma mu-

do um burro comecou a zurrar es-
' Ih brí

trepitosamente, alí "perto. Ao ouvir

I
biam seus respectivos nomes, ,eI: a rigou dois oficiais bri-

a voz do animal, o general não se Rua João Pinto. 6

I
muito embora essa excessiva tamcos, durante 4 meses, em

poude conter e gritou: Caixa Po.tal. 42 precaução nã� fosse adotada um bungalow, cuja sala de es-

- Façam calar esse burro! Florian6poli. e t d t d tal' era ocupada Delas alemães
O orador, com humildade enter- -

m O os os se ores a ação E'
"

.

necedora, perguntou, entre assom-
clandestina.' aSSIm como na França, na

brado e receioso: Bélgica, na Holanda e na Itá-
_ Eu, senhor? A"bado d·d s

A cortina de mistério que lia, também na Noruega e na

_ Não, o outro - respondeu o Use per I O encobre essa estupenda açao Dinamarca, durante toda a
ditador venezuelano com tôda a subterrânea só foi levantada

.

naturalidade. Acham-se à disposição de seus
guerra, agiram esses corajosos

Iegitimos donos, nesta redação, os
em alguns pontos mas esses e anônimos aliados, verdadei

seguintes documentos: mesmos permitem que se vis- ros combatentes de categoria
- Certidão de nascimento expe- lumbre um devotado serviço diferente, mas não inferior à

dida a Antônio Serpa. de 'salvamento perfeitamente dos soldados que combateram
Carteira Social do Clube 15 .

d
.

de Outubro, com fotografia de uma
organiza o para atender todas nas frentes de batalha.

senhora, tendo ao colo uma crian-

RUINAS

,

í
I
\

)

Ela - Você gosta de ruinas
velhas e românticas?
Ele - Sim, desde que elas

não me peçam em casamento.
x x x

DIRJ<":ITO CONSTITUCIONAL

Quando Florêncio Sanchez anda
va em plena boemia, muitas vezes

aconteceu dormir nos bancos dos

jardins públicos.
Certa noite, foi despertado por

um guarda. O autor do "Os mor

tos", esfregando os olhos, fixou o

representante da autoridade e per
guntou-lhe:

_ Você conhece a Constituição
Argentina?

- Um pouco ...
- Muito pouco, com certeza.
- Por que?
_ Porque, si conhecesse a Cons

tituição, saberia que o domicílio
particular é inviolável.

O guarda não soube o que res

ponder e Florêncio Sanchez conti
nuou a dormir.

o OUTRO BURRO

AS SETE :UARA\TILHAS

As sete maravilhas do mundo
antigo eram:

1 - As píramides elo Egito;
2 - Os muros e os jardins sus-

pensos da Babilônia:
3 � O faról de Alexandria;
4 - O colosso de Rodes:
5 - O Júpiter Olímpico ele Fí

dias;
6 - O templo ele Diana em J!;fe

so, e
'

.7 - O túmulo de Mausólo.
Há tempos um jornal de Chicago

em "enquête" entre os leitores con
cluiu que as sete maravilhas cio
mundo modêrno são:

1 - A rádio-telefonia'
2 - A televisão;

,

:3 - O aeroplano;
4 - O radíurn:
5 - As antito'xinas:
� - A análise espectral;
( - Os raios X.
Com a evolução rápida e cres

ce.nte ela ciência mundial digam os
leitores quais são as maravilhas
atuais.

ANTIGOS XmJES GEOGRAFT-
COS

Ausônia - Itália.
Bisar:cio - Constantínópla,
Cancha - Creta.
Galia - Franca.
Germania - Alemanha.
Helvécia - Suica.
Helesponto - Dardanélos.
Helas - Grécia.
Lutécía - París.
Luzitania - Pcrtuzal.
Numirlía - Argélia�
Taprohana - Ceilão.

. Uli-;séa - Lisbóa.

I Sul n�)�!�������I}��!�,��� S-A:
I Levamos ao conhecimento dos Senhores portadores de tí-

'Itulos da Sul América Capitalização S. A. que o sorteio de amor-

I
tização de Setembro do corrente ano

realizar-se.-á
no dia 29 elo

corrente (sábado), na Séde da Cornpanh.ia, no Rio de Janeiro, i
1.479 às 15 horas.

Lembramos, outrossim, que o recebimento nos GUICHES

_______________ do Escritório da Companhia para o Estado de Santa Catarina

das mensalidades do mês em curso, somente será feito até às

12 (doze) horas daquele dia.
Escritório para o Estado de Santa Catarina.
Rua João Pinto, 13 - 1° andar - Florianópolis.

Alfredo Damasceno da SilYa
Chefe do Escritório

Atencão
,

A casa das máquina. SIN·
GER dispõe de técnico espe
cializado em consêrtos de
máquinas de costura. moto

res. fogareiros, geladeiras. fer-
ros. aEfuecedore., etc.

o
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto 0.° 5

Tel. 1022 - ex. posta]

Atende chamado.
Q domicílio.

Tirante6, 18 -- telefone

Celltro Acadêmico
XI de Fevereiro

�._.,.-"-_ -_.._-_- ..-..-.-_- -.-_
..

_ ."._ UM. _-_ �

ASSINATURA!!!
Na Call'itBI:

Ano CrI

Semestre CrI

Trrmestre CrI
Mês Cri

Número avulso Cr$
No Interior;

CONVITE

7,00 ;
0,40

A Diretoria do Centro Aca
dêmico XI de Fevereiro con

vida, pelo presente, os alunos
da Faculdade de Direito de
Santa Catarina para assístrem
à sessão cinematográfica que
êste Centro, com a cooperação
do sr. Eurico Hosterno, Chefe
do Escritório de Coordenação
Inter-Americana, realizará, às
19,30 horas do dia 29 do cor

rente, na Biblioteca da Facul
dade.
O presente convite é exten

sivo às Exmas. Famílias.
Programa da sessão cinema

tográfica
1°. - Notícias do dia n. 44

(Inédito em Florianópolis);
2°. - "A semente de ouro",

de Walter Disney;
3°. - Regatas universitá

rias;
4°. - Campeão Olímpico;
5°. - O Ensino Secundário

nos Estados Unidos.

Cr' 80.1J0
CrI 45.00
r,rS 25.(1)

,

C: $ 0,50
III"'.. -,',,,,",

Ano

Semestre
Tr-imestre

Número avulso

ça,
- Certificado de reservista de

la CU legaria, n. 259057, expedido a I
Manoel Camilio de Lima, com car

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

categoria, n. 660&2, expedido a Jor
ge Fornerolli.

.

- lil�1 recibo passado pelo sr,
Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e
Hereules Allet, referente à venda
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto ex

pedida a Antôn io Hoepers de 'Gua
ratinguetá, neste Estado.

'

Anúncioe mediante contrito.

Os originais. mesmo não puntí
callos. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos n08

artigos assinados

Oswaldo Apolonio da
REPRESENTACÓES

Rosa

I

Concurso semaual
dos

CiDes RITZ e ROIY

-,llf,
I

f
•

I
! �

Aceita representações para o

Santa Catarina.
Laguna - Cx Postal, 66. -

Santa Catarina.

Estado de

Tel: Rosa

Alfaiate
Carioni, Cr.

Cr$
80.900.606,30

5.978.401.755.97
67.053.245,30

142.176.603,80

BASES DO CONCURSO
-O leitor que enviar a melhor le�

gerida anedótica para o cliché aci-·
ma, será premiado com dois in-·
gressos para os lançamentos de 5a
feira e domingo, n0S cines Ritz e'

Roxy.
- As anedotas serão recebidas.

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

:- Tóda segunda-feira será pu
blicada �: melhor anedota com o no

me do autor.
- O julgamento será feito pelo'

corpo rcdutorial deste jornal.
PRF:MIO

O (:a 11 dida lo vencedor procurará,
seus ingressos na gerência do Cine
Ritz, às 2as.-feiras.

.. .. ..

GRIPE.
RESFRIADOS
DÔRE.sD�CABfCl:\"l
NEVRAlGIAS 'E
OÔRES �M GERAL

SÓ SE USA

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA�
F••dada e. 187. - �éde: II A I A
INCENDJOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

Rua Deodoro, 33

Flor íenôpolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

"O melhor"
«

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

miras, linhos e tropicais,
nacionais e extra:ngeiros.

«

Novidades todas as

semanasRu� Tiradentes, 9 A.

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

VISITE-O! I
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o t:�T.UO SábBde, 29 a. setembro a. "'45

Vida MilitarProgramas
de rádio

Convem saber:
1) Que no município �le

Araranguá, distrito de Sornbr io,
existe uma caverna de grandes
dimensões, capaz de abrigar tô-

"E.\USSORAS DOS ESTADOS da população da localidade, em
UNIDOS" caso de emergência. .

(Português) 2) Que o relógio colocado
ANIVERSÁRIOS tal, dará a conhecer, à classe SE VOCE GOSTA na torre da igreja da Or-dem 3a,

Prof. Barreiros Filho médica conterrânea, os mais
Notícias

DE

.

(São Francisco), data do ano

t
.

t ôb de 1852.
...Entre ali manifestaçõeli de júbi- recen es conhecímen os so re Ouça os boletins informativos 3) Que um dos prunerros ci-lo de seus entes querido. e amigo., O assunto, mercê de uma espe- que são transmitidos tôdas as melas nemas a funcionar nesta capitalviu transcorrer, ôntem, mais um cialidade, profunda, que o ter- horas, e os da Rádio Cometa, de 23 foi de propriedade do saudosoaniveraário natalício o ar , prof. a 6a feira, às 21,30 horas. Júlio Moura,. instalado num par-Barreiroll Filho, diretor delite àiá.- nau uma das autoridades na-

Música Sinfônica que de diversões, armado na.rio. cionais no ramo da medicina Ouça em sua casa a grandiosa antiga "Chácara do Espanha",1Devotando .ua vida tôda inteira que situou o cancer e a sua te- Orquestra Sinfônica da N. B. C. to- (imediacões do Tribunal).à juventude de nesse terra, ex- rapêutica.
.

dos os domingos, às 20,00 horas. 4) Que o atual riacho dapargindo-lhe, a moncheias, a luz Programas femininos
.

Avenida Hercílio Luz era cog-do Baber, e dotado de um coruçQO No momento em que, neste Sintonize o seu receptor, as 19 nominado por "Rio da Bulha",bonissimo, o prof. Barreiros Filho Estado se inicia o estudo para horas, de 2" a 6" feira e ouvirá Sa- cuja água tanto servia para ,lacriou em tôrno de si uma auréo a campanha contra o cancer, aramor de Scuvero com as suas co- vacão de roupas, como, também,la de simpatia assaz invejavel, a conferência do dr. Dbllinger �hecidas palestras. para receber as defecções dasznotivo por que recebeu, naquele Assuntos comerciais residências das proximidades.en.ejo, as ma i .. inequivocas àemons- da Graça oferece-se com opor- "O Mundo de Amanhã" é o pro- 5) Que o quase esqueci lotrações de apreço. tunidade e interesse, absorven- grama que lhe interessa. Todos 011 Iocar-ejo São Miguel, municípioA nolW ou tr-os , que rnourejamo. do as atenções do mundo mé- sábados às 22,35 horas. ele Biguaçú, fôra uma floresceu-
.nesta tenda da qual é diretor o dica. Conhecer os Estados Unidos te sede de Comarca, sendo que,prof Barreiros f riho, cabe urna E'

.-. Faça unia viagem �Iaravil�(lsa em 1881, o juiz dr. Caetano Mu-
parcela bem maia acentuada de

IS porque essa reunIao Clen-
através desse grande pais ouvindo Diz Barreto, foi alvo de horne-

alegria por eate cusprcíoso aconte- tífica, a se realizar hoje, sába- "Conheca os Estados Unidos" que nagens, por ter de viajar a Por-
cimento. do às 19,30 horas, no audíto- é transmitido aos sábados às 19,34 to Alegre.

* I rium do Departamento de Saú- horas. 6) Que o primeiro autornó-
.

d t t r
.

Teatro vel, (efetivo na· ilha), pertenceuDeflue hoje a a a na a �CIa I de Pública, deverá ter o com-
Ouça um dos melhores "broad- a Estanislau Ligocki, cujo far-da graciosa menma Zenita, I parecimenta da culta classe castings" no gênero, sintonizando o mato lembrava um caranguejo.dileta filhinha do sr. Tte. João dos médicos e dos profissionais "Radio Teatr? das. Améri�as"" tô- --;-

_

Cardoso de Sousa, oficial da ligados à medicina, aos quais das as 4as. felras� as 19,3;) horas.
Força Policial eo Estado. ? tema apresentará inusitado

RADIO GUARUJÁ
.

mteresse.

1 10,00 - Música, divina música.Faz anos hoje o menino *
1030 _ Rit Parade (parada de

Luiz-Carlos, filho do sr. SIlvio CASAMENTOS acel,toS).
Machado, sócio da conceitua- Hoje na residência dos pais 11,00 - Melodias das, �méric�s.
da firma Machado & Cia. da noi�a realiza-se o enlace 12,05 - Momento político nacio-

.

t·
'

.

d it R
nal.'.'

ma nmomal a sn a. asa 1200 _ Noticioso "Guarujá".No dia de hoje transcorre Cherem . com o sr. Antônio 12'15 - Oferecimentos Musicais.
o aniversário do sr. Osvaldo Mendes de Sousa. 14:00 - Encerralmento.

Lentz, competente funcionário
•

dos. Correios e Telégrafos. Fnlecímentos e

VÃO SER REINCLUIDOS OS
INFERIORES LICENCIADOS
COM MENOS DE DEZ ANOS

DE SERVIÇO
Afim de resolver, em cará

ter definitivo, a situação dos
sargentos, cujo licenciamento
foi sustado, há pouco, o gene
ral Góis Monteiro, em aviso
determinou ás Regiões Milita
res que enviem á Diretoria das
Armas, até 31 de outubro dês
�e ano, relacões nominais de
todos aqueles que: a) foram
convocados e continuam nas

fileiras ou que foram atingidos
pela lei dos 9 anos de serviço e

que desejam permanecer na

atividade; b) alcançaram o Ii
mite de idade.

Nessas relações deve ser de
clarado se convém ou não ao
Exército a permanência de ca
da um dos sargentos enumera

dos, levando-se em conta os

seus assentamentos e a capací
dade demonstrada no exercício
das funções regulamentares.
De posse dessas informações,

será regularizada a permanên
cia dos que desejarem conti
nuar e obtiverem informação
;favorável, ou: c) licenciados
os que requererem; d) manti
dos nas fileiras, em caráter
provisório, os que não obtive
rem informação favorável, até
que se possa proporcionar-lhes
zrabalho de outra natureza ou

nnelhcria de reforma .

Os sargentos licenciados no

decurso do período da guerra
atual, que foram licenciados
em virtude da lei dos 9 anos,
poderão requerer sua reínclu
são, que ficará subordinada ao

estudo dos respectivos assenta
-mentos e dependerá de solução
final dada pelo ministro da

Silveira Peixoto Guerra.
(Autor de "Meus irmãos, Em face da medida acima,

homens livres"). ._ .será amparada a numerosa
Em depoimento que prestou classe dos sargentos do Exerci

durante o julgamento do .ma- ia.
rechal Petain, 'declarou PIerre Em face da decisão acima,
Laval: "Eu 'sou republican? (poderão êles voltar aos seus
Não desejava dern�bar a Repu- IpostOS e, assim, continuar a
blica. Não sou fascista nem na- prestar seus serviços ao Exér
zista". cito. (Do "Correio da Manhã").
Agora é isso que anda em

moda. Ditadores totalitários e

todos os seus simpati�ante�

-Isão unânimes em afirmativas
assim.

Depois da vitória da Demo
crácia nenhum quisling há
que em suas afirmações não

apresente mil e uma excusas e

não renegue seu passado tota
litário, para apregoar que eI?
tudo há um "lamentavel equi
vaca" ...
Outro ponto há, nas declara

ções lavalistas, em que a li.n

guagem do colaboracion,ista
rrancês mais se assemelha a de
todos os nazi-fascistas que an-Idam por aí além.

É quando ele faz referências
aos jornais: "�u con�idera.va
que a imprensa era uercasia

do livre, influenciada demais

pelos interesses do dínhetro". I'
Importação direta de todo São as mesmas as palavras

�_'I't:":':':". �:l:�:::;;pii�:�;�::m:: I E;f��!�e�I:�:1�:�����c�r:
.o�_o_" o_o o _m_�

I dores, Preços excepcionais,

I
vizar O mundo. Era aSSllTI que

A dd
' �a Empresa Importadora

lnn�s tratavam Hitler e Mussolí- prova a aSenhores comerciantes. faça::n e suas ma- lJ Ltda. Florianópolis.'
d -O fl"nalf t d 1 tos .�

Julgava L�val que.. a L:::ln_"ren,= re a"aquinas de café, uma on e e �cros certos, ��
, Y,.

• \IInstalem, em seus estabeleCImentos, as r �-----------�A�l':"t�v:"s."'il sa de se� pals, era ll�Le ,��n��.!� I Rio, 28 (A. N.) _ O Tribu-famósas máquinas de café de cô odor ii e gostava mu.tü dv. ;-:.h_:··�·1 nal SUp€Tior Eleitoral aprovouPonsso, entrego.u a F _

. .:1.nçc., a
a redacão final das instrucõesCalçados para senhoras, últi- h P t "-e

.
"Aleman�. onsso. Ta::: IL:,

-

para aO apuração do pleito demos modelos, preços ao alcançe ravelmenLe aos france-:oc:>. Mas, doi� de Dezembro.de todos "Peluso" vende na
como as cousas mudaram. ago-

.::.

rua 1'iradentes 19. ra é republicano e defende a

Novos gar,·mposdemocracia. .. Tal conco os

VENDE SE outros que, ainda ontem. pre- Guaratingueta, 29 (A. N.)I -

gavam exatamente o conirá- - Novos garimpos fo!.'a::-n des-
. rio 1 -cobertos nos distritos da Acan-uma mesa circular e uma cns· .

'I t�leira ambas em ótimo estado I
�� tilado e Cassununga, reinando,

V' t 'CASA MISCH'LANEA distri por esse motivo grande afluên-de conservaçãEl. er e tra ar a ....

, .
-. '.

_

,,_ _
_

I'
rua Almirante Alvim, .14. I buidcra dos, RadIos R: C. A. �Ia de ganm�elros lL�se: set?

(Mato Grosso.) Victor. Valvulas e DlSCO� les con2 senclvel R'.Enen I) a.e
. 6 v.-5 RLa Cônse,heiro Mafra. 9 I p�'oduçao.

VIDA SOCIAL

Resfriado caIR

r;-1\DSSEl
. ��;;� Para acalmar tosse
tr e soltar o catarro,
�. derreta algum Vick

VapoRub em água.-,
ao ferver, .e. inale os
seus vapó1làs. Aodei-

- tar,fricciffiíeopeito,
costas e pescoço com

•:V'�RU"BU·);PI:J
18,00 - Ave Maria.
18 05 - Alma Por tenha.
18;30 - Cíne-Lar.
1845 - Momento Esportivo.
19;00 - S. Informações do ernis-

féria.
19,10 - Sleepy Lagoon.
19,30 - D. N. L
2000 - Páginas de mestres.
30:30 - NEUZA VALÉRIO (um

programa de studio).
21,00 - Músicas de tôda gente.
22,00 - últimas melodias.
22,30 - Encerramento.

IGUAIS

HEMORROIDES
nNr """4 ltfAi5 - '

esn i5Pf(/F/CO TRAZ
ALIVIO IMéP/ATOI

CLUBES
O Lira Tenis Clube realiza

hoje em seus amplos salões o

tradicional "Baile da Prímave-

Empregada
Na rua Bocaiuva, 19

precisa-se duma.

Chegou à Manilha
Hamilton Field Carl, 28 (U.

P.) - O presidente Sérgio Os
mena das Filipinas, chegou a

Manilha, via aérea. Espera-se
que Osmena deixe a cidade na

tarde de sábado com destino a

Washington.

BREVEMENTE

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos 08 ca

SOB de Hemorroides, é íme

diata, alivia as dôres e o.

pruridos, acalma e evita a.

complicações infecciosas das

ulcerações e varizes herner
roidais. A venda em todas
as Parrnacias em bisnagas

ra".

João Gonçalves da Silva
Ecoou do 1 o ro..a ""ente a notícia

inÍaupta do falecimento do .r.

Joôo Gonçalve. da Silva. fundo
I1ário estadual aposentado e peso
sôe. largamente estimada.
O extinto era pae dos .n. João

Santos da Silva e Donatílio Silva,
funcionários e.taduai•.
O .epultamento do .eu corpo

Bará levado a efeito .heje , no Ce
mitério do Itaccrobi, saindo o

féretro da Av. Rio Branco. 186, à.
14 hora•.
A' família enlutada apresenta'

mos nos.os condolências.

com cánula especial para

facilitar a aplicação.

*

Hoje, com início às 22 horas,
nos salões do C. R. 6 de Janei
ro, do Estreito, realiza-se ani
mado "Baile da Primavera".

*

CONFERÊNCIAS
O cancer, Hormônios e Tem

pêutica
Como já fôra anunciado, o

dr.' Dbllinger da Graça fará,
nesta Capital, uma conferên
cia sob o tema "O cancer, hor
mônios e terapêutica.

O ilustrado conferencista,
que já se encontra nesta Capí- ------------:-5 V. 1

�::

1
f��;.

I
·1 Consultem os fabricantes'

erre seu novo endereço: f-

I .

RUA BRIGADEIRO GAlYÃO, 109 - m. 5-5951 - S. PAULO .J�E.BACCEll/&CIA.lT/)A;·d
INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Sanla Catarina)

WAJ..TER NOVOGROD
4.JBLlTE'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais
o ESPINAFRE

Não é necessário encarecer o va-

lor do espinafre na alimentação,
. pois já é êle bastante conhecido
'como dos mais valiosos elementos

que podem os legumes apresentar
para que se formem refeições equi
libradas, necessárias a manter o

contrôle da alimentação racional
que o corpo exige em suas perma
nentes trocas.

O espinafre é muito rico em vi
taminas; contém tódas as princi
pais vitaminas ultimamente aponta
das C011l0 haslcas ii saúde. }� uma

verdura de cultura muito Iáci l e

que as crianças comem bem, quan
'do feita como creme ou de qual
quer outro 1110<10.
() solo que o espinafre exige deve

ser fresco e solto; por isso mesmo

não pode ser constituído de argila,
mus deve conter matéria orgánica,
ser bem adubado com esterco de
curral bem curtido. Em duas ';]10'
cas se pode plantar espinafres; em i
agosto e setembro e em março c

abril. Scmcu-sc no lugar rlefinit ivo
c pode pôr-se duas a t rcs semen

tes em cada co va. Conserva-se ape
nas a muda mais vigorosa, pois de
ve-se deixar apenas uma muda, um

pé em cada cova. A distância que
{'OnVCIlI manter entr-e as plantas i:
calcul.idu e n: mais ou menos (iO
centímetros. () cspin af'rc precisa r
ser regado con vcnicntcmcní c: as Iregas espaçadas mas fartas, valem
mais rlo que regas repetidas mas I
superficiais. IO espinuf re est

á

bom para ser co-

Jhido cêrca de. dois meses de.iois

Ide plantado. Quando se desejar ter

espinafres durante todo o ano, de
ve-se ter () cuidado de aparar as

rpontas da planta para que nunca dt'
semente: não se arr-anca o pé Ill:IS

os ramos com folhas que estão de
senvolvidas no ponto de ser comi
das.

Ser» sempre conveniente Iuz o r
a rot açào da cultura. Cm terreno,
um canteiro que foi cultivado com

espinafres será ocupado COl1l outra
coisa n" ano seguinte ou quando
os pés de espinafre estiver-cm ve

lhos. Dessa maneira serão evitadas
as doenças e pragas que atacam a

planta, como acontece com tôdas as
culturas.
(Da revista "Vitór-Ia". de S::ío

Paulo).

eleição
comecar

,

tradicional Baile da Primavéra,
Jualheria Moritz, a

dinner-jaket.
na

summer e

I
I
"
I
I

Brasil

Trabalho. Comerciai.
Imprellsão a côrea

Ccrrrpoerçdo de livro. •

Jornai.

Té.e. e Memorai.
Doublês e tricrornia.

Revis:a. - Avul.o. - Caixa.
E.tojo., etc.

Lira Tênis Clube Dia 29, hoje,
da Rainha, chows e prêmios. Reserva de mesas

do dia 24_ Traje: smeking, branco,

SOUZA

·Clube Doze de Agosto SHANGHAI
ASSElUBLÉIA GERAL ORIHXÁIUA 8hanghai - (8. F. L) - É

De ordem do sr. Presidente, são convidados os srs. Sócios com grande calma que 8han
para tomarem parte na Assembléia Geral Ordinária, a reali- ghai se a-dapta á nova situa
zar-se no dia 2 de Outubro p. f'utuso, às 19 horas, na qual serão ção. Um mês depois da .capitueleitos os membros efetivos e suplentes do 10 .Coriselho Deli- lação e logo após a assmatura
berativo do Clube. da rendição do Japão, difícil

Em não havendo "quorum", reunir-se-á a Assembléia se torna dizer qual é o. estatu
com qualquer número, meia hora depois, entendendo-se que a to dessa cidade. Quasi todas
faz em última convocação. as funções importantes já fo-

Florianópolis, 25 de Setembro de 1945. ram ocupadas por enviados de
Jlanuel Ferreira de �Iélo, 10 Secretário. Chungking. Nas ruas emban-

deiradas com as cores nacio
nais aliadas não se veem mais
uniformes americanos nem fchineses. Entretanto, peque
nos postos de soldados japone-Ises armados de fuzil metralha
doras cala.cados nas esquinas

Ilembram que a ocupação mili
tar não acabou. A multidão de
chineses que enche as ruas

dando demonstrações de ale

gria ignora as patrulhas japo
nesas que passam fingindo não

perceber o entusiasmo provo
cado pela sua derrota. Podia-
se receiar graves incidentes na

cidade onde moram cem mil

japoneses e quatro milhões de

chineses, que não esquecem os

oito anos de reino da política
nipônica.
Não houve, entretanto. a

lamentar nenhum incidente
sério. Nas suas proximidades
estacionam importantes uni
dades do Quarto Exército Co

I munista Chinês, mas é difícil
avaliar exatamente seu núme
ro. Os soldados parecem mal
armados. No quarteirão fran
cês a fotografia de De Gaulle
ocupa um lagar de honra nas

vitrines. Em 8hanghai como

alhures, a Franca está bem

presente á Vítóría.

Estabelecimento . Grafico
DE

NICANOR

I
Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n''. 10 ••• Floriánõpolis ••• Santa Catarina

o magneto é um elemento vital
para o bom funcionamento de um

motor! WICO - magneto de con

fiança - oferece as mais notá
veis características.

BRITO
o alfaiate indic'ldo
Tiradentes. 11

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

O Crediário «KNOT» tem o prazer de avisar que
mudou seu escritório para a rua Felipe Schmidt nO 52.
«EDIFICIO CRUZEIRO··, onde espera, como sempre, mere

cer a estima e a preferência dos seus inúmeros clientes
e amigos.

Vista-se de uma vez, e pague em dez mêses, utili
zando-se do «Crediér io KNOT».

Rua Felipe Schmidt rr", 52.
H

EDIFlCIO CRUZEIRO"

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doençaa das criança.

Laboratório de Ancíli.e.
clínica•.

Con.ultÓrio: rua Felipe Sch·
m.idt, 21 [alto. da Ca.a Po

rai.o]. da. 10_30 á. 12 • da.
15 à. 18 h•.

R••idílncia: ru-a Vi.c. d. Ouro
Pr.to. 64.

Fon.: 769 [rnanuaIl

{;r�,
.

.a l/V'. �lú

?�l-�.
CONTRA FERIDA!>

P rdeu se
Um molho de

e -. chaves com dois
Ictes. Pede-se à pe ssc a que o

encontrar en tregar nesta reda

ção que será gratificada-
S v. 2

"."",._._.. - ..,.. - - • -, ,_ - _"'" - - tIO ......;;JIWI

DOENÇA.S NERVOSA.S
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo., fruto da ignorânda, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes J\ervosos ia-

i digentes, na Rua Deodoro 22, das !I
'às 11 horas. m_àriamente.

H.OSPITAL DE CARIDADE
da

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
Apartamentos de luxo. quartos de la e 2a classe e salas ." quatro

leitos. Refeitórios para as diferentes classes.
Salas de estar e avarandados com vista para o mar.

Tres saias de ope raç ões para cirurgia septica e asseptica com nega

toscópio, agua esterilizada e asuirador, e nove salas de curativos.

Fisioterapia. diatermia. ondas curtas. pantostato, correntes galvâ
nicas e farádicas. electrocoagulação. bisturi elétrico, infra-vermelho,
ultra-violeta, termóforo de Bier, câmara de aquecimento, Banho Suda

intestinal.
Oxigeneoterap ia (também em residência) pelo aparelho tenda.
Clínica das doenças do 'coração - Electrocardiografia.
Clínica das glândulas internas - Emagrecimento e engorda - Ró

dos - Metabolismo Basal.
Exames radiológicos em geral (gabinete complete) e especiais com

pielograma, seriografia gast'c.o ....uodenal, enemas, co lecistograma, arte

r iog raf ia, utero-salpingografie e broncografias. Aparelho transportável
sôbre rodas para exames no leito, na mesa ortopédica, durante opera

ções. em residência.
Clânica médica geral e especial do coração, r ius, figado, vesicula, in-

testinos (regimens dietéticos). Curas de repouso, Clínica infantfl médi

ca e cirúrgica (cozinha dietética).
Laboratório - Exames etinicos de urina, sangue, fezes. Iiquor, der

r-ames e pús ; dosagens de uréa, creatbnina, cálcio, potassto. glicose: lile.

mo culturas, hemosedimentação, contagem de glóbulos. Serv iço de trans

fusão de sangue, seleção de doadores, ímunotransfusão - Plasma san

güineo.
Centro de aplicação de penicilina (enfermagem especial):
Serviços cirúrgicos em geral, ginecológicos, dI]> estomago, il1.te�i·

nos, da vesícula, rins, uretéres e bexiga, ureta e próstata. Clínica e ci

rurgia do reto e anus (hemorroidas, f'ístalas e fissuras). Do simpático
cérv ico-toráxico (estrelado) lombar e peí-iarteriaL Da tuberculose, can

cer e tumores em geral. Bócio (papo). Ortopédicos (fraturas, defeitos,
pés tortos - mesa especial' de correção e controle aos raios X).

Instalações e material especializado da clínica de olhos, .narfs, gar

ganta e ouvidos. Aparelhagem de laringo·u.-aqueo-broiUcoscopia. Corre

ção de lábio lepuriao e guela de lobo.

Corpo de clínicos e cir-argiões especialistas.

A ADMINISTRA<;'.�O DA IR:\fANDADE E HOSPITAL NAO VISAN, APARELHAGENS CITADA5. O HOSPITAL DISPõE DE SEIS CONFOR-

DO LUCROS AS RENDAS SE DESTINAM Á MELHORIA, APERFEIÇOA- TÁVEIS ENFERMARIAS PARA HOMENS, SETE PARA MULHERF,s

MENTO E A.!'\{PLIAÇXO DOS SERVIÇOS, HOSPITALIZAÇÃO E TRA- SEIS PARA CRIANÇAS, COMPORTANDO EM MÉDIA DUZENTOS LEI..

TAMENTO DOS INDIGENTES, QUi: SE BENEFICIAM EM 1'ôDAS AS TOS PARA INDIGENTES, EM DEPENDÉNCIAS SEPARADAS DAS
DOS PARTICULARES .
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