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tôda a ChioaEm breve, eleições em
Londres, 2 (U. P.) - O rá-, acordo para a reforma do tral unificado, completo, será foi estabelecida", atribui ao

dio de Moscou anuncia que o atual govêrno da China. Essa vendo realizar-se "em breve, criado para toda a China". O tratado recentemente conclui

generalíssimo oníang Kai-I reforma trará "uma represen- eleições em toda a China. As rádio de Moscou, que iniciou a do entre a União Soviética e a

Chek e o líder comumsta Mao tação política mais ampla" - fôrças armadas seriam desmo- sua irradiacão com a declara- China "importante papel no

Tze-Tung chegaram a um diz o rádio de Moscou - de- bilizadas e "um govêrno cen- ção de que �'a união da China auxiliar a união do país".
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BASES DO CONCURSO
-o leitor que enviar a melhor Ie

gerida anedótica para o cliché aci
ma, será premiado com dois in
gressos para os lançamentos de 5a

DEDAIS DE MOÇA feira e domingo, nos c ines. Ritz e

Ingredientes - 1 colher (sopa) Hoxv,
de manteiga - 1 óvo - sal - fa- -·.As anedotas serão recebidas
rinha de tr-igo, o quanto baste até sábado à tarde, nesta redação.
doce de côco. As mesmas devem "ir acompanha-
Maneira de fazer - Faça urna das ele 11m recorte elo cliché supra.

massa COIll a manteiga, o ôvo, o sal - Tôda segunda-feira será pu
l' a farinha de trigo. o quanto b:1S' bli cada f. melhor anedota com o no

te para enrolar. Em segui ela. t"ill� me do autor.
a massa cm pequenas porções r - O julgamento será frito pelo
enrole no dedo de moela '1 tomar corpo redatorial deste jornal.
o formato de Ulll dedal. Leve ao PR:F.:MIO
forno quente em assadeira untada O candidato vencedor procurnrá
de manteiga. Depois de prontos, r-e- seus ingressos na gerência elo Cine
cheie os dedais com um POUC!) de H.itz, :IS 2as.-fçiras.
doce ele côco. .' I

CONSELHOS
COI11 r-etalhos de barbantes usa

dos fazem-se pequenas toalhas, re-

dondas, ótimas para usarmos como LIVRARI"pegadores ele panelas e pratos II
C(urntcs. O barbante tr,rbalhado em ;
"trança" apertada evita que o ca-'Ilor nos queime as mãos. Assim. em

vez ele usarmos pa nos de pl'ato Ol]

guardanapos como isolantes, com

pouco trabalho c boa vontade, le
remos pegadores bonitos (' lll�1is
prútieos.

CRÓNICA FEMININA

AS ALEGIUAS DE EDDA CIAN()
Marta 'I'e r ian i - (Exclusividade

do CEC para "O Estado").
HOl11a - A "ida tumultuosa de

Edrla Ci,,110, a filha dileta do fami
"era do "rluce" italiano, é o que se

poderia dizer, a reprodução fiel da
"ida (;e fausto, de escandalo e elc;
desfaeatr.·z qUe' cuructcri zarnm as

call1<l(L:; f'acistus durante a hcgc
ruon i n racista na Itál ia.

Essa .. vr-d c! te" que atemorizou
(JS prnp ri ox círculos sociais da Sui
ça, ml'J'l'Cl'I1!10 portanto a ordem de
cxuu lsáo (IPssa IWÇÜO. realizou dn
nu'ltL' o "reinado" de :\lussolini a

mais vcrgonhosu "ida mudaua ita
liana de'

í odnx os tempos, Edda Ci<I
no era <I "tr:IC':"\" máxima das reu

n iócs f·wistas. En trr ela e Ciano.
foram n unu-rosus l' violentas as cc

nas coniuguis. E o conde Ci ano
srmpr« perdeu a ruzúo , ampar-uia
Edda pela bencvo ló ncia do "rlucc ".
Co n tu-sc um cpsórí io ocorr-ulo no

Brasil, ('urantl' a excursão aérc a

das f(lI'�';ls f'ucis! ,IS ú Américu di,
Sul, sl'gundo o qual, em dctcrnnna
da ocnsiào o conde Ciano teve de
rC'('/llTer ii policia j):I!':1 avorigua r
<l purudc irn da sua esposa! Final
mente f/li ela localizada num ho
tel de veru nr-i o em companhia de
alguns "umigo s

? !
r::SSl' era o elemento f'cm inmo

que rcpvcxcnt ava a mulher italiana
{'11l

í

o-Ias as rcu n iões européias ...
Essa c-ru também a moral com que
Mussoli n i desafiou a moral hrrtâ
nica l' aliada.

o QUE TODAS AS D()NAS DE
CASA DEVEM SABER

() cuidado CO!1l os supatos t' ut en
silios de couro - Afim de conser

'-iII' seus sapatos, malas ou outras
utilidades de couro. misture ao

fogo cinco parles de ácido esteari
co, sete de' óleo de tcrcbeutina e

Ires de fuligem. Quando a mistura
tin'r alcançado a consistencia
da pOlltada, deixe esfriar e depois
use esfregando UIll pano com essa

pomada alé dar �rilho.

cm água oxigenada, ou então unla
lo COIll essência ele tcr cbentinu c
deixar três dias ao sól.

CO:'I'IO LDIPAR OS FERROS DE
PASSAR

Os ferros de passar devem ser

limpos quando ainda mornos, esf'rc
gundo-so COl1l urna rolha coberta
com Ulll pó limpador, que pôde ser
o sapólio.

RECEITAS
Croquetes de batatas - Depois

dc' dcscuscadus e cozidas em agu;;
e sal, dcixa-se que fiquem bem 'Sl\
cus : cm seguida, espreme-se no

passador. juntam-se uma colher de
manteiga e 2 gemas, liga-se hem .a,massa e coloca-se num prato pol vi
lhado de farinha ele trigo, tendo-se
cuidado para que esta não se mis
ture à massa: em seguida passa-se
l'111 OYOS, batidos e em farinha de
rosca. Fr-ita-se em gordura quente;
ficando com a cór alourada, reti
ra-se, pile-se no passador para es

correr c arrumase no prato,

PARA TIRAR AS MANCHAS DA
LOUÇA

Tiram-se as manchas elos fundos
das xiearus e cios pratos de louça, Se desrja fazer uma massa de
esfregando,as com um pano hume- pasteis be1ll macia, pingue umas

decido com sal. ,Tratando·se ele golas de limão, depois ele prepara
llorel!lana fina, lisa-se gesso em pó, la e deixe-a repousar um pouco an

])orquanto o sal pôde arranhar a ,Ies de abri-Ia. Êsse é um dos mui
porcelana. tos recursos usaelos pelas boas co-

zinheiras. :Mas se 'se trata ele uma
CO:vro TIRAR AS MANCHAS DO

I
massa ciue vai ao forno (de torta,

MARFIM por exemplo). junte uma colher oe
LJ11 dos melhores �roeessos pa- \'inag�'e. As m.assas assim prt'para

ra ch'irea,r o marflJll, e submergI-lo das tel11 espeCIal sabor.
__ ". _ _ _ .,,,.._-""_"'-,,.._ w_- ,,•..,.w,.._""_l'l I"IiI_.""_-., - · --:-..,.-w"' ,.., . Há sinais que, com muita ante-

Seh�stl·a- 8» �:�ê�c!:�s:eçv��a� i�í���d�e tS:;:���
UtI I

em um dos ouvldos ou em ambos,
dii:iculdade de ouvir conversas a

certa distância. purgação, ouvir
..:\ y [ S () ; rumores eiltronholl e zumbidos e,

O Dr. Djalma :\Ioellmanll tem a satisfação de ComUlücar mais rarame .. te, sensações de ver-

.

.

- ,

b 1 ' ('
-, ,'tigens .

aos seus aUllgos e ClIentes, que aca a c e ('negar a esta apl-a, Ao sentir crualquer dos sinais
iUlportac1o recentemente elos Estados tInidos, a apart'lhc,g 'Ill referidos, proc'ure imediatamente o

c;.6mpleta e mais moderna de radioterapia. especialista. SNES.

(f
A.ssiul sendo, dentro de lJoucas senlallas, c0111eçará a 'u:. _

..,. -- - "'"_........ _.".,,_.._·_._w.!"'N................-

cionar (j '\I�iri!idade !
nSTI'iT'I'O L\'L\Rr\EXSE DE lL\IHOTEILUT\

'fi

em ].lavilhão es])ec:ialmente C'oIlstrlliclo llara êste Lm, ,ln> "j'_ �.<'!!li� ,
��m\ (II)

do com as exigências téc·;Iica s modernas, anexo à
PiH,.iiôl � •

Casa !I� SUlltl(' "Silo Sehastião" W Igcr :
/ Fica. pOiS, ° Estado de Santa Catarina em c0ndi('rlé<':: 1 '

atender aos doelH.es que necessitam dêste tratamenb ,,�"ei� -.

,melo, não lIa ,endo mais necessidade de procm'arem Li� re-!

�'Casa de Saúde

'll'SüS P111 lugares longínquos.

«São

chineses querem explicações
c'rtrl'.JGKL\'G, 2 cC. P,) - o -:\Iinistl'o do Exterior infi)l'-,

a 0;llC' i nstluiu a Embaixada chinesa em Washington '10 sen

lo ele fan']' repl'esbüações jlll.1 i (l do 111 i'listro siami'-;; ': os Es-
07� TiniCoos, a('êrca dos r('("nt,'s conflitos entre os siameç,es
"m C;:',." erl) H'lllf';"ll,. 1)8 ('h;ul"".,'S P 'c]P11l explitac.0t's sôill'(�

, ;�1t-'1l: f' p mpC�i(laS ime liaU.1�; ;;'11'a imperlir a i'pll"riç;)ll dp

Concurso senl30al Vida
dos

Vines RITZ e HOlY

DIA

Militar

Visite, sem compromissos,

SRs.DEHTISTAS
Crhltp!te1lt .

' :"". :
.

�\.,,�QlSO��POSlt.V
PREÇOS MODICOS.,>

. SORTlM ENTO INCOMPARAVEl

. roli(itifrSTA4PR�'OS:
DEPOSITOm'nS·[··T·...

· ····T·'DENTARIO H
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�lE�mlAQ!O 131·13HAIXA Z�_I·S.DAl!lO

A SITUAÇÃO DOS SAR
GENTOS

Rio, (A, N,) - Afim de
solucionar em definitivo a si
tuação dos sargentos do Exér
cito, cujo licenciamento vem

de ser surtado o General Gois
Monteiro, ministro da Guerra,
tomou medidas especiais e ao

mesmo tempo dignas de louvo
res, demonstrando dessa for
ma, o seu grande interesse em

amparar. a numerosa classe de
inferiores das nossas forças de
terra que tão relevantes servi
ços prestaram à Nação. De
acordo com as providências to
madas será regulada a perma
nência de quantos sargentos
desejam continuar no seio da
tropa bastando para isso que
os candidatos satisfacam as-

exigências regulamentares. Maceió,
, ) (A, N) - ? I?e-

Aí está uma medida de zran- partamento do Serviço Público
de alcance tomada pelas

to

nos- inicia:-á, hoje, U�l curso da pre
sas altas autoridades milita- pa.raçao de candidatos aos car

res, cujo sentido disciplinar e gos e funções do Estado, mi.ni�
humano dispensam comentá- trado por professores especialí
rios, pois foram ditadas único zados.

e exclusivamente em obediên- -------�----

cía aos altos príncípíos que
sempre nortearam o glorioso
Exército de Caxias.

x

por necessidade do serviço,
foi c assificado na Base Aérea Ide Florianópolis o primeiro-te
nente Aroldo Jaromir Wittitz.

Curso de preparação

ROSA
Rua Deodoro, 33

Florianópoli!!
Livros novos e usados,

em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

FRACOS.
ANEMICOS

Novidades todas as

semanas

o PRECEITO DO

TOMEM

Vinha CrelsltIU
"SILVEIRA"

PRIMEIROS SINTOMAS DA
SURDEZ

I Club�"EeT��!"A�:;Ile'�Agosto
De ordem do sr. Presidente, são convidados os srs. Sócios

para tomarem parte na Assembléia Geral Ordinária, a realí-

'1
zar-se no dia 2 de Outubro p. futuoo, às 19 horas, na qual serão
eleitos os membros efetivos e suplentes do 10 Conselho Deli
berativo do Clube.

Em não havendo "quorum", rennir-se-á a Assembléia
com qualquer número, meia hora depois, entendendo-se que a

faz em última convocação,
Florianópolis, 25 de Setembro de 1945.

1Ianuel Ferreira de �Iélo, 10 Secretário,

---------------------------'- '-----------------------------

)
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('cm o �;·:1�allle:l1() pt";Q ,rnput1do p:1)
d·.:> OK.'··"\. - Aba.:> .e HOC'llÚlll()!
(€'x�-:-aL)s �!'. ,'��.(;sles: e "';_.itaruinas !_·.��e
c:oaaJas. Ot';",\SA e tIma llledica�;ao
racioo:qJ e de alta eHcacia terapelltlca,
em tüdDS os caSoG"! litrados diretümente
li rl"r:I_li'()Et('r'l�� das glàndulas sexuaes.

Ol ...ASA ('.t)m :iate vjçl)tr)s�r_nent.e: fra

[', ,,' • .:a sexu(_l: em todas as HHtdes. so.b a
.

',TJR '.Ie ,"'�81-:�iciência glandular ou Vl��
�-:I:;_ülJ, s,�nilidade precoce, i��iJ�a e peraa
[�e �nemoria no bOlHem: frlgàú8z e t,odas
r_F . (':rturhB.ç:õi�S I�e origem o"arlana,

idade critica. úuesidad\'). e Illag{ez�. !la·
C:.p·: da pell;' e :-11(!o�ljade 'i�� C1.ll18, na

IrlUl :er, OI{\SA {lil)'J(' "a',1(J filrctamente
I" Lc :.cl r('s J prq ::(':�

;
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APEl'!A� Cr$ 3,00, . .1 Cam,sas, Gravatas, Pllarnes

Com e�')� l;tflIDa quantia. �ON!, Meiasdatl me]hor�s. pebo:; me-
esta au:n.lllanoo o seu pro::nmo'l ó' CASA. MTS'Contrib":l para a "'lixa de Esmolas' Dores preços ii na J

• '-� ......
'l!}q Tnd;c:.·o,,'e'l de FlodanóuGFs. I ("'H_, A v' A .- �'ucJ ll,/I'g<··l. 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais Laboratório Clínico
VACINA PARA SUINOS
Londres (R.) -Foram fei-Itas cuidadosas experiências

com um novo tipo de vacina
«ue imunisa contra a fébre cor

tina, que assola os suinos, G

que salvará uma grande po�
centagem de porcos que servi

rão ao suprimento alimentíci�
da Grã-Bretanha. Tal fato fOI

revelado pelo prof. T. Dall in
diretor do Laboratório de Ve

terinaria do Ministério da Agri
cultura Britânico, tendo des

crito a vacina como injeção dos

germes de porcos infestados, a

que se adicionam c!'istais de

violetas dos porcos saos. A va

cina é válida por um ano e al

guns dos elementos que a com

põem são importados dos Es
tados Unidos, já sendo a mes

ma procurada na Grã-Breta
nha. O prof. Dalling referiu-se
outrossim às experiências com

sais de cobre contra certas

doenças do gado lanigero e ao

emprego do cobalto na alimen

tação de carneiro como preven
tivo contra o "definhamento",
com grandes possibilidades de
êxito para os animais ainda
novos.

VAI DIMINUIR A PRODUCAO
DE MII.HO NOS ESTADOS

UNIDOS
O Departamento da Agricul

tura anunciou que se calcula

que a colheita de milho nos Es
tados Unidos, em 1945, atingi
rá a 3.069.055.000 de "bushels",
em comparação com a colhei-
ta de 1944, que foi de .

3.228.000.000.
x x x

PLANTIO DE CANA DE ACU
CAR NO MÉXICO

>

O Ministério da Agricultura
do México recomendou aos do
nos de canaviais que não dei
xem de plantar canas de açu
cal' durante este ano, em fa
vor de safras mais produtivas.
A recomendação diz que em

bora os preços atuais não otr

reçam muito boas perspectivas,
estas não são desalentadoras.
Cumpre assinalar que o Mé

xico sofreu aguda escassez de
açucar de cana durante este
ano, tendo necessidade de im

portar o produto do exterior.

COnTRA fERIDAS RECEnTeS ou nnll6AS

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

Aceita encemenuas para o interior do Estado

Rua Tiradentes nu. 10 ••• Florianópolis Santa Catarina

SOUZA

I
Tá.es e Memorai.

Doublá. e tricromias
Revis:aa - Avulso. - Caixa.

Estojo.. etc.

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

Florianópolis
Dr. H. G. S. MediDa Farm. NarbaJ Alves de Souza

Parm, L: da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro� Exame para verifico�ão de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
}lutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
Nova York (SIPA) - As que nasce e se cria, e de seus

moscas não só são os mais hábitos vitais, a mosca é o veí
atormentadores e persistentes culo natural de tôda espécie
dos insetos, mas constituem de germes patogêneos. A fêmea
também umas das pragas mais desova em tôda matéria aní
perigosas que afligem o gênero mal ou vegetal que se encontre
humano. Nascem na írnundi- em estado de putrefação, e põe
cie. cem ovos ou mais, de uma só
Alimentam-se dela. Levam- vez. No verão, as larvas saem

na consigo a tôda parte, junto dos ovos, em menos de vinte e
c o m micróbios patogêneos. quatro horas, e devoram quan
Uma única mosca pode levar tidades relativamente enormes
em seu aparelho digestivo, e na da imundicie em que vem ao

parte exterior de seu corpo, mundo. Alimentam-se assim
milhões de tais mícro-organís- pelo espaço de seis dias, termi
mos. nados os quais permanecem
A mosca que entra zumbin- em repouso por espaço de cin

do pela porta ou janela, bem co dias. Verifica-se então a me

pode ser um transporte aéreo tamorfóse final, e, já plena
em que viajam germes das do- mente desenvolvidas, as novas

enças mais contagiosas. Na moscas empreendem o vôo.
sua passagem por sôbre a man- Três ,lias mais tarde as fê
teiga ou outros alimentos, ou meas começam a desovar. De
sôbre a mesa de jantar, pode modo que, entre o momento em

ir deixando uma fileira de mi- que o ovo sai da mosca, e que,
cróbios da febre tifoide. Ao poí- convertido êste em fêmea, co

sal' no rosto dum bebê, pode meça a pôr, decorrem apenas
deixar nele os micróbios da pa- 14 +ias. E inicia-se novamente
vorosa paralizia infantil, ou da o cíclo da -reprodução, o qual
diarreia, ou da escarlatina, ou se repete no caso de cada mos

da difeteria. ca, dezenas e dezenas de vezes,
Por virtude do ambiente em e já dissemos que a mosca poe,

�----------___________ de cada vez, pelo menos cem

ovos.

E assim é que duas moscas,
um macho e uma fêmea, po
dem ser progenitores de mí-

!lhões destes pestíferos insetos
em umas poucas semanas. E
claro está que esses milhões de
moscas voam da imundicie pa
ra os alimentos dos seres hu
manos, levando consigo um

número infinito de tôda espé
cie de micróbios.
Mas os homens de ciência

criaram o inseticida P. D. que
dá cabo das moscas.

Nossa inimiga, a môsca

Trabalhos Comerciais
Impre..ao a côrell

Composição dê livro. II

Jornais

EMPREGO
NeceSllita-se uma pesllôa. de pre

ferência homem. que seja datiló
grafo e tenha alguma prática de
Seguro •.
Tratar à Rua João Pinto n : 6.

com Irmãoll Glavam. lOv-5

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes

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

rua Maior Costa, 33.
Florianópolis.
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O Crediário «KNOT» tem o prazer de avisar que
mudou seu escritório para a rua Felipe Schmidt rr" 52.
«EDIFICIO CRUZEIRO·', onde espera, como sempre, mere

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

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

Rua Felipe Schmid tn", 52. "EDIFICIO CRUZEIRO

LHE RECOME"t>.

A fábrica de calçados "PELUSO·

I acaba de instalar uma ca.a de

i calçados para senhoras. na J'UG

II Ti��::�;���,��,,�EMP

Empreqada
Na rua Bocaiuva. 79

precisa-se duma.

,:"NÃO f��A ISSO!. ..
\. ':: -;

, �!

DE TÊM

e drogarias.

Vermífugo de

ICEMP

Sedas. Casimiras e Lãs

CA.SA $A.�A a(OSA.
ORLANDO ·se �\ K PF_jLI�]

RDa �IDselbeiro 11afra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «Scarpellí» --- Florianópolis

MARCA &61STRAD

PESSOAS

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

IEI�&U.:&'1['!
A SIFILIS ATACA TbDO o ORGANISMO

o Ftgsdo, o Baço, o coração o Estômago. (I�

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôre»
DOS Osso», Reumattsmo, Ceguelra, Queda do Ca
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo al\ organtemo. Agradável como llcôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
como auxiliar DO trata m er.te 118 Sífilis e Reu-
matismo da IDf-'RmR orig-pID. _

VALIOSAS OPiNIOES
O ELIXIR «9111». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
tamento da Sífilis nríneínalmen- semure os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no trrtamente da Sífllis.
cal li ii única nessível.

(a) Dr. Benedito Ta108a. (a) Dr. Ralael Darlolem
.

QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA ?
... ...__""..../ ,.,.

j

L�Lf��o�Í��Ii :lo���.LO

5 v'2

Perdeu-se c�:ve����o do�:
lotes. Peáe·se à pessoa que o

encontrar entregar neste reda

ção que será gratificada.
5.v4

r

ODIN

1ftu

Oswaldo Apolonio da Rosa
AEPRESENTA(ÓES

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

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

. ! ---- ----

(
{

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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����,I!�����niciO ��::!�. :l!�,�c:.G�a ,
Economío

.a conflagraçao mundial, a ma- vento. e Finanças
rinha mercante de todos os Dotores Ele· trl·cos Programa têxtil - Segundo
.países alcançava 81 milhões de \'1 noticia o "Ny Times", o War

toneladas. de Production Board vai proceder
Dêsse total, 24 milhões ca- 1/2 a 5 H. P. brevemente a uma revisão do

bíam ao Império Britânico, 12 seu programa têxtil, tendo em

milhões aos Estados Unidos,

181
REPRESENTANTES vista melhor utilização das

ílhões as nações do ÉIXO e 27 Irma-OS Glavam i
fontes de suprimento nacionais

ílhões aos outros países. e estrangeiras. O sr. Hartley
Teuninada a guerra, verífi- (Rep. New Jersey) anuncia a

-se que, apesar das elevadis-I
Rua João Pinto, 6

I
sua Jntenção de pedir uma in-

ímas perdas de navios, a i.o- Caixa Po.tol, 42 vestígação do Congresso sôbre

elagem total cresceu, atingín- Florianópoli. o assunto, uma vez que todo o

do agora 96 milhões, dos quais -------.-------- pêso dos fornecimentos ao
,

58 milhões dos Estados Unidos, exército, ao mercado interno,
20 milhões do Império Britã- ás operações do "Iend-lease" e

nico e 18 milhões das outras á UNRRA está recaindo sôbre

nacões. a indústria americana de teci-

ÓS Estados Unidos, mesmo dos. O exame da política do

havendo perdido numerosas WPB, o sr. Hartley está con-

unidades, conseguiram graças vencido de que "o programa vi-

.á extraordinária produção dos gorante foi traçado para servir

seus estaleiros, registrar o au- ao mundo todo, ignorando a

menta de 46 milhões de tone- cooperação de países estran-

ladas. geiros", sem a qual a própria
O Império Britânico, que so- indústria têxtil americana não

.

freu elevadas perdas de navios, pode atender a tôdas as neces-

acusa, agora, apezar do traba- sídades,
lho intenso de seus armadores,
a baixa de 4 milhões de tonela-
d�. INos outros países, incluidos
os do Eixo, os afundamentos
de navias de comércio foram
muito maiores e as construcões
em pequena proporção, de> di
mínuícão assinalada é de 27
milhões de toneladas.
A marinha mercante mun

-díal sofreu, em consequência
da guerra, a perda de mais de
32 milhões de toneladas.

o problema da bcrroeh.a
De acôrdo com um entendi-

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais mento havido entre a Corpora-
modernos. inclusive Sandalias para praia ao alcance ção Peruana do Amazonas e a

das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros Rubber Development Corpora-
PREÇOS SEM RIVA IS! tion, prolongou-se por seis me-

Não comprem seus calçados sem vlsitar a I _,;es a vigência do Convênio que

«Tamancaria Barreiros)) I :�������e��a �n�l�\�.���t.·�� s:
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

a borracha produzida pelo Pe-

�__---__--------------�_----��.�ru�_����e;�'I----------------------------�, sim, de maneira muito transí-

R H BOSCO_ ,. "..... _......... _ Ih.. tória, a um problema que preo- LTDA
COMPANHIA w. & '( ',& 1\1'1'" DA BAIA"

cupa d produtor peruano: o do • • •

�,lt..LIAl,� ���nvf�����;o e��r��vl�O �� ITAlAi - S· CATARINA
Fudad. e. 187. - Séde: B A I A Áimensas possibilidades que, de- COMISS RIOS DE AVARIAS

I
SEGUROS DE:

INC'ENnJOS E TRA.NSPORTES pois de um longo periodo de .

Repre.entaçõea Tran.porte. Maritirno.; FerrO.

Cifras do Balance de 1944: d dê
.

t
Con.lgnaçõe. -- Conta Própria viário., Radoviário., Aéreo.,

". eca encia, e n c o n r o u nas Rua Pedro Ferreira, 5

I
Ca.co., F8go. Acident.. do

'Blad sepeuotorodord saº5!pú.o� 2' Pavimento Trabcalho. Acidente. Pe..oaa.

guerra mundial novos elemen- CAIXA POSTAL. 117 Re.pon.abilidade Civil. Vida.

tos de prosperidade e relativa Endereço Telegráfico « BOSCO»
autonomia. O Convênio, que
estava limitado a 31 de dezem- ���������������������������
bro de 1946, terminará, em

consequência do novo entendi
mento, a 31 de junho de 1947.

x

Exportação de café çuate
malense - Até o dia 14 de

I abril, a Guatemala exportou
um total de 418.569 quintais
de café da colheita anterior .

De s s a quantidade, 388.731

quintais são da cota pertencen
te aos Estados Unidos da Amé
rica e 29.838 foram destinados
á Suíça e ao Canadá. Do exer

cício "1944-1945, ficam ainda
nos portos nacionais 164.130

quintais.

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

Guarda-livros
Aceita urna ou duas escritas

avulsas
Informacõe s nesta Redação.

5 v.4

..--_ ---- ...

a verdade)Esta

RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245.30
142.176603,80

"

«

últimos 10 anos 98.687.816,30
76.736.401 306,20«

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

._,. .. .

...

Clube 12 de Agosto
AVISO

A Diretoria do Clube 12 de Agosto avisa que a séde

I' social, inclusive o Restaurante, é de uso exclusivo dos seus

associados.

1 Em casos excepcionais. a JUIZO da Diretoria, poderão

.r fequentar a séde do Clube, inclusive o Restaurante a convi
f

.

te de sócios, pessoas em trânsito por esta Capital.' 6 vs. 5

o Sabão

*

Máquinas agrícolas O
War Production Board anun

ciou que o programa de maqui
naria agrícola - "um dos mais
críticos entre os da produção
civil" - sofrerá um corte de
23.870 neste segundo trimeste
e continuará em nivel renuzi
do até o colapso da Alemanha.
Nos primeiros três meses dês
te ano foram-lhe atribuídas
256.000 toneladas de materiais

(aço, cobre, aluminio) e a pre
sente providência reduz essa

cota a 195.000 toneladas .

*

Calçados para senhoras. últi
mos modelos, preços ao alcançe
de todos "Peluso" vende na

rua 1'iradentes 19.

�
ANTI- PALÚDICO
de comprovada eficácia
Há mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE tNDIO DE OSGOOD tem
merecido a preferência, em todo
4) Brasil, no tratamento do impa
ludismo e suas manifestações.
Sua fórmula, contendo aloés, raiz
de genciana. raiz de calumba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de

larga, aplicação nas zonas paltpo
sas, e excelente no descongestio
namento do fígado e no resta

belecimento da secreção biliar.

Copynghl di!

The HAY{ rooH/ANil' ln'

1 - que o elefante é de todos os

animais da criação o único que che

ga a passar até 100 anos sem nunca

deitar-se.
2 - que Calígula, ° célebre im

perador romano, exigia que se ofe
recesse a seu cavalo favorito aveia
e vinho em vasos de ouro.

:� - que, nas suas longas [orna
rias, os esquimós passam breu nox

arre ios de seus trenós, para dêsse
modo evitar que os cães de tração
os devor-em.

.f � que, e111 Hamburgo, na Ale
manua. em épocas normais, publi
ca-se um semanário ilustrado intl

Iul.ido "O Amador -íe Anmuis Fe
rozes"; e que tal perió-dico, dedica
do 1'),('1 usi vanientc a assuntos de
féras c suas caçadas, tem lima ti

ragem relativamente grande.
;) - que o apêndice - no homem

ap-uen l cmeu t c S,'iH nenhuma fun

ção pr-ática e frequentes vezes sede
de perigosas inflamações - é mui
lo lesenvol vido [;0 corpo do coelho.
onde serve para retardar e intensi
ficar a digestào: e que, por outrc

lado, com cxcccáo cios antropó ides,
os macacos absolutamente não têm

apêndice.
() - que a princesa Isabel da In

glaterra, que mais tarde se torna
r ia a célebre r-ainha. ficou em tão

gran c'r: ahandonr depois ela execu

ção de sua mãe, A.1a Bolena, que

Ladv Bryan, sua g�\'l'rnanle, pre
cisou faze,' um apelo ao pai da me

nina, q rei Henr.que AUI, afim de
que esle enviasse roupas para sua

filha, que não tinha, segundo a cur
la daquela dama, nem vestidos,
nem -uuntos, nem camisolas, nem

roupas de baixo, nem lenços, nelll

agasalhos.

Cholagogue fndio
DE OSGOOD

,.."

IS���!�OI
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSfNIATO. VANADA.
TO. FOSFO�OS.CALCIO

ETC

TONICO DO CEREBIlO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pílidoi. D'I=/aup..,.do•.
El90tadol. Anêmico., Mã ••
QU' criem Megro., Criança.
UQuíticII. r.c.b.rio a tonI-
ficação g.,el do orgenilmo

Sa ogOüi 001
ue D.N.S.P. O' (99. de 1921

Casa à venda
Vende-•• uma pequena ca.a. bem

ecnstrwíde , com fundo. pC1t'a a

praia. em João Pe••ôc., com quin
tal todo plantado.
Preco Cr$ 18.000.00. Trator n••ta

redação. 5v,.4

Auxiliar de escritório
Importante organização precisa de um com conhecimen

tos gerais de serviços de escritórios, inclusive corresoon:

dência. Lugar de futuro. Cartas indicando nome idade
capacidade e referências para Caixa Postal, 62, Fpo!i;.
vs-5,

FACrLDADE DE :DIREITO DE SANTA CArrARlNA

Centro Acadêmico XI de Fevereiro

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Voto na srita

Aluna do

AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.

/
/

•• , /1, \VETZEL INDUR'l'R1AL-JOINVrTJLE (Mlltca

...0 &eYOl falt.� em casa alcuma t
, s�SÍ\���RCtAt
w:-:���;�I\L I D�Q�Jw;

.� """'" ._ """""_...._'"""",,_,"'......-"""_x2nml_..."_r.,......._..
·

__�.""�""""=......"...""w"""'_,...tJ':'��··:=...r;r·'U;T.".��"'It!".V
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Esportivo

Cozinheira

5 v.

CORRETORES
Precisamos. Informação à Ruo

João Pinto n
' 6 ou Caixa Pos

«I. t42 IOv-5

COZINHEIRA
Precisa se de uma na Avenida

Rio Branco, 89 6 v. 3

VENDE-SE
uma mesa c-ircular e uma cr is

taleira, ambas em ótimo estado

de conservaçãe Ver e tratar à

r ua Almirante Alvim. 14

(Mato Gro sso.)
6-v.5

São decorridos 54 anos do insta

loção do antigo Superior Tribunal

de Justiça. E. é tazável c onfesad lo,

nesta última pc Iovro- Justiça, "tem

êle tido o teor e a síntese da sua

atividade, sob os normas do Direi-

H. Moura c vrnpra. to, que é a suprema aspiração do

Avenida Rio Branco, 89 I
homem e da sociedade

_______________
Aos dignínimoll membros do Tri-

bunal de Apelação, presidido pelo
ilustre desembargador Medeiros

Filho, levamos OB nossos cumpri-

Tribunal de

Apelação

mentos.

ELAINE AMIN, por intermé

dio de lIeus pais Esperidião e

Elza, participa aos lIeu" po

rantes e amigos da família,

o na�cimento de suo irman

zinha TEREZINHA. ocorrido

Ino dia ;e;8 de Setembro findo,

neata capital.

3vlI-I

Donativo entregue
pela L.H.A.
Rio, 1 (A. N.) - A comissão

estadual da L. B. A. do Ceará

entregou recentemente um

donativo de 100 mil cruzeiros,

para o Asílio dos Alienados cte
Fortaleza.

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

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.1. I
. CAprTAL: 'R$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

o mais completo ate hoje editado

MA�UH Df VíHR1NnRIA\
de autoria de JOÃO BRUNINl

Brochura de.luxo formato 16x23.
6 capitulas. 328 paginas 249 textos.

115 gravuras

Sobre: Ürientaçâo - Ahrnentacáo . Re·

produçao . Doenças e Rcmedrns dos

EQUINOS. BOVINOS .. SUINOS. OVI

NOS. CAPRINOS. CÃES. COELHOS,
GATOS E AVES.

Preço sob registro ou Reembolse.

Postal· Cr $ 30.00 (Trinla Cruzeirosj,

II venda cm Iodes as Iivrcucs do
Brústl ou

.

UlIHAS CHIMICAS msnum tOA

6
c� I:ITaao Ter(a·'eira, 2 Q. Q utubro de ''!I'''�

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

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

Programas
de rádio

I RADIO GUARUJÁ

I PR'ÜGRAMA DE HOJE:

I 10,00 - Bom Dia para Você.

10,05 - Aquarela do Brasil.

10,30 - Novidades da Sema- 2 de outubro

OS SANTOS ANJOS DA

GUARDA

Religião.
Catolicismo

A "REENTRÊE" DE "CHINÊS" vencedor jogou assim constituido :

O público que ante-ontem Emi; Juli;J e i\Iarre�o; Dagruar, Ee

compareceu ao estáuío da rua
' I�HI[(). e Ccroca ; Ali rcdo, .raporiês,

Bocaruva para presenciar os
CUITU, Orestes e Parú.

""_
embates na 3"" rodada do 2u COROADOS X OLíMPICO

turno do certame amadorista Hca lizou-se ante-onlem, na F. C.

citadino, ncou impressionado
D., t'!ll prosscguuncnto ao carupco-

, f
na lo da 2". divisão ele limadores, a

com a 'per ormance" cumpri- par-lida futebolíslica cnt re os "on-

da pelo zagueiro "Chinês", do
"

I ('zes (o") IJ rnpico
"

e do "Coroa-

Figueirense. dos", a qual finalizou com a vitó-

O jovem "player" conterrâ- ria do primeiro pelo score de (i

con
í

ra L

neo, que, corno integrante da o goa l do "Coroados" foi con-

n.ossa vitoriosa Fôrça Expedi- quista.lo em penalidade máxima.

cionáría, enriqueceu as côres A equipe do "Olímpico" jogou

do pavilhão nacional nos cam- bem, de fato.

pos de batalha do Velho Mun-
------------

ao, com essa coragem e bravu- Deseja obter
ra que caracteriza o soldado

brasileiro, fez sua "reentrée" emprego?
futebolística agradando a to- Procure então a nossa Gerôn

dos, tanto aos "fans" do seu da e preencha a nossa "ficha de

clube como aos adeptos dêsse informações úteis", dando tõdas

salutar esporte.
as indicaç

õ

es possíveis, que tere-

OF"' f
mos prazer em recomendá-lo (a)

igueirense, con arme pro- aos in tr-ressad os na aqu isição de

meteu há tempos, premiou-o, bons func ioná r ios (as).

perante enorme assistência e

altas autoridades civis e mili- CASA ou TERRENO
tares, ao som da banda de mú-

sica do 14') B. C., com uma ri

quíssima medalha de ouro, na

qual expressou bem os senti

mentos dos desportistas para
com o bravo "pracinha", que Pr e cisa-se duma n a rua Fe.I

foi um Elos mais destacados de- etano Nunes PIres ·n. 21

fensores do esporte de Santa

Catarina ..
Com a auspiciosa "reentrée"

de "Chinês" nos gramados ca

tarinenses, conta assim o Fi

gueirense com uma das mais

valiosas aquisições para a pre
sente temporada amadorista.

P.P.M.

o E�TADO

DEPARTAMENTO DE BAS

QUETEBOL, VOLEIBOL E

ATLETISMO DO PAULA

RAMOS

O elegante clube da Praia

de Fóra, Paula Ramos E. C., é,
todos bem o sabem, um clube

que se bate pelo maior desen

volviinento do nosso desporto.
Possuindo dois potentes es

quadrões amadoristas, que

participam dos campeonatos
da Primeira e segunda divisão,
promovidos pelo Departamen
to de Futebol Amador da F, C.

D., o Paula Ramos organizou,

há meses, o Departamento de

futeból juvenil e Infantil, on

de jovens pebolistas exercitam

se com afinco.

Agora, segundo nos comuni

cou um dos seus diretores, vem
de ser organizado o Departa
mento de Basquetebol, Volei
bol e Atletismo, para partici
par, no ano vindouro, das com

petições promovidas pela Fe

deração Atlética Catarinense.

Para dirigir o referido De

partamento, a Diretoria con

vidou o desportista e cromsta

esportivo sr. Pedro Paulo Ma

chado. A nomeacão foi recebi

da com grande satisfação por
todos os adeptos do grêmio
campeão de 1943.

O COLEGIAL VENCEU

A pugna amistosa entre os I

juvenís do Paula Ramos e co-,Iegial, realizada domingo últi

mo, no campo do Co1!égio Cata

rínense, finalizou com a vitó

ria dos estudantes pelo escore

de 2 x 1.

\IOELL\IA::\X X MEYER

Dcf rnn tarrun-xo. sábudo último,

no estúdio da F. C. D .. as equipes
:\lc\('r & f:ia. x S. A. C. :\10cll

mann. vencendo esla pela Iarza

con l aat-m de ;) tcnlos a 2. O quadro

I" &.
1/ ..
I melhores fábricCls.

visito

�l'f?i'WM iiWIi

MANUAL DE
VETERlN.L\Rlà

O' santo do dia

na.

11,00 Melodias das Amé-

ricas.
A festa hodierna nos fala

12,00 Momento Político mais uma vez do amor indizí-

• Nacional.
vel de Deus para com os hc-

12,05 Noticioso "Guaru- mens. Não contente em dar-

já".
nos pais cuidadosos, mandou

12,15 Oferecimentos Mu- aos seus anjos que nos guar-

sicaes.
dassem dia e noite. No dizer'

14,00 Encerramento. do grande Jerônimo, quase tô-

18,00 - Ave Maria.
das as páginas da Escritura

18,05 - Alma Portenha. nos falam dos anjos. E foi o

18,30 - Cine Lar. I próprio
Salvador que no� �irou

18,45 - Momento EsportiVO.,
os fundamentos para ?uvldas,

19,00 - Servico de Informa- .

declarando que os anjos dos

ções do Emisfério. I pequenos estão deante do tro-

19,10 - Sleepy Lagoon. : no da Divin� �aie�tade, e que

19,30 - Departamento. de por esta razao e cnme horren-
.

Informações.
do escandalizar os menores.

20,00 - Canta Brasil. Entretanto, não somente as

20,30 � Chorinhas brasileí- criancas têm o seu Anjo da

ros.
Guarda. O Livro Sagrado nos

21,00 - O México Canta pa-
enumera os Anjos da Guarda

ra você. de vários homens, como nos

21,30 - Solos de Piano. afirma que as cidades e os pai-

22,00 - últimas Melodias. ses têm seus guardas celestes.

22,30 - Encerramento. Falando do Anjo da Guarda,

x x x
admoesta s. Bernardo: "Não o

"E'\HSSORAS DOS ESTADOS ofendas em nenhum lugar;
UNIDOS" pois, êle está sempre presen-
(Português) t "E J" 1

SE VOCi, GOSTA
e. S. erammo exc ama:

DE
"Granr'e é a dignidade das al

mas; pois, desde o nascimento

têm os homens seus anjos en

carregados de velar sôbre êles".

Notícias

Ouça os boletins informativos

que são transmi lidos tôdas as meias

horas, e os da Rádio Cometa, de 23

a (ia feira, às 21,30 horas.

Música Sinfônica

Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da K B. C. to

dos os domingos, às 20,00 horas.

Prog ramas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de 2" a (ia Ieira e ouvirá Sn

graruor de Scuvcro com as suas co

nhecidas palestras.
Assuntos comerciais

"0 Mundo de Amanhã" é o pro

grama que lhe interessa. Todos os

súbados ÚS 22,3fi horas.
Conhecer os Estados Unidos

Faça uma viagem maravilhosa

atra vés desse .,gra.lde país ouvindo

"Conheça os Estados Unidos" que

é transmitido aos sábados ás 19,34
horas.
Teatro

Ouça um dos melhores "broad

cast ings" no género, sintonizando o

..Radio Tea tro das Américas", tô

das as 4ns. feiras, às 19,35 horas.

* * *

ESPIRITISMO

As 19,30 horas, hoje, no Cen

tro Paulo Tarso, no Estreito, à

Rua Castro Alves, - 141, have

rá palestra doutrinária, e às

mesmas horas, na Associação

Espírita Fé e Caridade, sita à

Rua Fernando Machado n'' 51,
realiza-se como habitualmente

a sua sessão doutrinária.

();,� J�f
ri;;} Se a

:.J-- :::t Na tu reza Falha

MENAGOL
,

,
�, .

REGULAI

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fAlheIA

.... c....Ihar. "atra, 4 tl !) - fONI 1.'41

f.Jlb'.w. • ".DIlk."ÍI.

ESCRITÓRIO JURíDIf;O CO�IERCIÂL

(Com um Departamento Imobiliário)
\ endas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO

Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 5-1

Eud ereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

r Concurso para C�Or -e----Escrivâo
dt Coletoria Federal

Curso de preparação: Rua Emílio Blurn , 13.

Inform açõee: Dias uteis das 18 às 20 horas.

_ ..

.'1
Fabricante e distribuidores das o fo rnodoa con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran

de sortimento de o o.sern i r crs , riscados. brins.

bons e baratos, algodões, moe-ins e aviamentos

para alfai'J.tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido da lhe fa.zerem umci

Flo!'ian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Loi ee ,A Casa "A CAPITAL" chama a atenção doa

antes de efetuo rem Duas compras. MATRIZ ern

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ,hTADO - Terca·'efra, 2 de Outubro •• 'SCS 7

Indl•"ad.·or Módl·"O· ��::M�!��!!���ARAI CLUBE F��!��o�"::��1?UTUBROlJ (J lJ A DROGA MILAGROSA
Programa Social para OutubroCientistas ingleses, no curso

., _ _ ...,.. ..,. _ _ _-_........................... de novas experiências práticas, Dia 6 Soirée com início às 21 horas.

encontraram mais uma aplica- Dia 15 Posse da Diretoria às 20 horas.
. Dia 29 - Baile em comemoração ao 24° aniversário.ção para a penicilma.

Descobriu-se que a "droga
I mágica" do professor Fleming
pode impedir os efeitos desfi
guradores que frequentemente

.tc. acompanham um grave ata
que de variola.
O êxito da penicilina no com

bate a essa moléstia foi recen-

Dr. Newton d'.vlla I DR. ANTONIO MONIZ temente noticiado pelo "British
Medical Journal", ao referir-se
ao caso de um marinheiro mer
cante inglês. Três dias depois
da identificação da moléstia, o
doente recebeu uma série de in
jeções de penicilina e com mais
uma semana de tratamento, já
se achava em convalescença. IAlém disso, a pele ficou rápida
mente limpa, apresentando
apenas um pequeno número de

(Diplomado pele Faculdade Nac. de Kec11cII!a da UDJYere!deda do Br..1:1) tas cuase
í

_-fIIt.wDO do Iilen'I9O de CHn10a .IltdJca do Profeuor OeTaJdo O)jye!n. m6ddco do
marcas e es as quase impercep-

OLll'lICA "DICA _ .Ol�:d:.":::toe • OORI!JULTORIO

tíveis.
* * * I

e __WaNC1A: R.. Jl'ellpe 8ebm1dt .. 11- TeL 111. OON8ULTA8 - D.. ll .. lL A LIBERTAÇ.lO DA ENERGIA I
ATÔMICA DO MERCÚRIO

'

Nova Iorque, 30 (S. F. L) _

Com uma chicara de mercúrio
8...ltal uma locomotiva percorrerá 45

vezes o território dos Estados
Unidos, a uma velocidade de

I..... 320 quilômetros horários, pu
xando 120 vagões abarrotados
de mercadorias - é o que de
hoje a três meses vai provar o

engenheiro norte - americano
Ralph Lucas, que acaba de
anunciar ter conseguido liber
tar a energia atômica do mer
cúrio.
A locomotiva em que se fará

a experiência, já foi cedida por
uma companhia ferroviária
norte-americana. f Nessa loco
motiva será adaptado um mo

to� .de turbina que permitirá a
utIlIzaçao da energia atômica
se� explos?es. Essa turbina jáfOI constrmda em miniatura e
todos os cálculos já foram fei
tos nesse sentido.

L

I:

, DR. ARAUJO
: AlIAtateate do Prof. Sanaoa, do RIo de "..-o

ESPECIALISTA
D<>enças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Clrwgla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (�bl0 e �u
da bôca fendido. doe nll8CeOÇa)

s.Mago8COPIa, traquêoscopla, broncoscopia J><Il'8 reurada de eor-pos eetranhoe.
CONSULTAS: das 16 U 11 e 4u I' .. ta bor_

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Operoçõe.·- Via. Urinaria. -. Doen
Cu dOI) inte.tinos. réto e anua

- Hernorroidoa. T·rotomento da
colite amebiana.

n.ioteropia -- Infra·vermelho.
Conault: Vitor Meirelea, 28.

Atende diariamente à.. 11.30 h•.••
à tord., doa 16 h•. em diante

R_id I Vida! Roma., 68.
�..,... ' 10A7.

DE ARAGAO
, .............. ��.ar-...
te tor� p.,._ e c-_ .........
CONSULTÓRIO: R. Jono Pinto 7 Dici
!'ia:mQ.w du 1. la 1'1 1IOrU. 1UI8IDalII.

MARIODR.

ORo ARMANDO VAI1:RIO
.

DE ASSIS

I

"' ....Iena fie CHnle. Inf•.,tll dll AR8lstêneta Manldpa' e

d. Caridade

OOR8.J���qu����!ad����oE8.���.....
Conaulto. doa 2 à.. 6 hora.

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MedICO - chefe do Se,."lco de SJflllit do Centro de Sa�

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
ülROS OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA.VlOLErAS

CONSULTAS: das S is 6 h. - R. Felipe Schmidt, '"
RE..'i;.: R. Joínvile, 47 - FONE 1M8

DR. SAVAS LACERDA
Cl1niea médíco-cirúrgíca de Olhos - Ouvido•• Naril - Garl.nla.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 àa 18 her...
RESlflENCIA - Conseíheíro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrl"ia e glneeolocia

Hospital "Migael Coate"
IBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca fim Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORa SETTE GUSMÃO
CHiEr"E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE lIJ DO

HOSPITAL "NER�U RAMiOS".
CurIlO de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex.esta
�o do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
VLlNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE ]j; TRATAMENTO ESPECIALIZAD@

DAS DOlIilNÇAS DO_ APAR:lJLHO RESPIRATóRIO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

VONSULTAS: D1àriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meirer... 18RESIDilNCIA: Rua Esteves JOO1or, 1315 - Tel. 74,2.
-

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUTIIO ... A�iooamento • Lonca PrAtica DO RIo de .Jan.Ire
"••UI/.rAJI - Pela 1I1&BhI: �_te ... IO,30à..12 h., à. tarde ezceptoa••
.....oe, ... 14 ás 16 llIor.. - OOl'r8ULTOJUOI a.. ,,0&0 I'blw .. 'I•........ -

._ 1."1 - Beeta.Cl1a1 a_ PNeI'_w VoIIUDo. 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
.,IaURt'UA GERAL - AL1.': CIRURGIA - MOL�STIAS DIIl 8ENHORA8 - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Silo Paulo, onde foi
Autstente por vários anos do �rvlço C1r11rr-gico do Prof. Al1pio Correia Neto.
Clrurgla do estômago e vias L';.." ao, intestinos delgado e grosso, ttrõíde, rins,

IIl'ÓBtata, bex�a, ütero, ovãríoe e trompas. ;Toricocele. hídr-oeele, Tarlzea '" hérnia.
CONSULTAS: •

âJI :I" ft heras. ii Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da (;1<&' p_ara'.8o). TeJ. l.liUS.
RESID:J:NCIA: RUJII EsteTaS Jllnior. 179: Tel. »:64

DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

!Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
eíonaí de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
seríoórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA -- DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
!Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

Movimento de Setembro
RECEITA

Saldo de Agosto
Mensalidades e rendas eventuais

47.422,50
4.243,50

c-s '5't6�
oiiiliiiiiiiiiiiiiii____

125,20
484,00
15.00

120,00
300,10
106,00
600,00
25,00
25,00

500,00
65,00
100,00
16,70
90,00
10,00
88,00
30,00
60,00
96,00

1 5fi7,00
-

4.417,00

47249.00

Cr$ 5l.666�
--

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

DESPESA

Luz e Telefone
Ordenados e comissões
Guarda noturno

Companhia Aliança da Bahia
Instaladora de Florianópolis
Livraria Progresso

I

Aluguel da séde

Encarregada Toilete
Duartina Fernandes
Camilo C da Stlva (escada para coreto)
Ciriaco Christoval & Cia.
Wilibaldo Michels
Savas & Cia.
Livraria Central
Caixa de Esmel ss
Instituto A. P. dos Comerciários
Anuncios
Limpeza
Porteiro
Orquestra

do Clube

Florianópolis, 30 de Setembro de 1945

Sob a dioreç:lo c'mlca do

DR. DJALMA. MOELLMA.NN

Laboratórios para oe exame. de elacldaçlio de dla�nó.t1coe.

Apartamentos de luxo com banheiro

Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
QuartJs com duas camas

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE TER MillDlCO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Bebastíão -o--- Telefone: 1.153

Saldo

Felipe Carneiro
Presidente

Francisco Althoff
10 Secretário

Artur Gervásio Pire.
1° Tesoureiro

ADVOGr\._DOS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I
I �•..•................•....••.........•.....

_

......•.r
Clínica Gerol da Adulto.

Doença. da. criança.
Laboratório de Análi.e.

Iclínicos.
Consult6rio: ruo Felipe Seh
m.idt. 21 [altol da Cala Pa.
rai.o]. da. 1030 á. 12 • da. I Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

l5à.18h.. IResidência: rua Vise. de Ouro Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
Preto, 64.

I 6
.

1 h d 52 S 1Fone: 769 [manual]

I
ESCRIT· RIO: Rua Fe ipe Sc mi t - a a 5

IEdifício Cruzeiro - Florianópolis .----

=-------- -

Achados eperdidos
--

Construção moderna e oonrortâveí, situada em aprazIvoel chflcara com

esplêndida vista para o mar.

Excelent.e local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARJilLHAM:11lNTO COMPLETO E M()DERNISSIMO PARA TRATAMENTO

MÉDICO. CIRúRGICO JjJ Gl·NECOLÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO M i1lOR CR s 6.25000

I DR. HENRIQUE

(Membr�Td�D:�a�i�tO. de
Direito Social Bra.ileiro e

Pauliata, lente da Faculdade
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO c_

Praça 15 de Novembro, n '

1.
.010 3-Caixa Postal -- 86.

I
I

I
'

-----------g----------

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

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
P categoria, 11. 259057, expedido a

Manoel Camilio de Lima, com car

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

c.�llegoria, n. (i(iOil2, expedido a Jor
ge

-

Fornerolli.
-

- Cm recibo passado pelo sr,
Ti to Peixoto aos srs. Vitor Rab e

Hercul�,,i Allet, referente à "enda
de UIll ca!Í;';,llhão.

-Isenção .de snlyo-condulo. ex

l)erlidn a Anlônio HOl'pers, de Gua
ratilH!Uetá neste \ Estado.
�,

\

\
I

Muitos bonificações f;: médico grafia
Tudo is10 por apenas Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Programas
de rádio

I RADIO GUARUJÁ

I PR'ÜGRAMA DE HOJE:
( 10,00 - Bom Dia para Você .

10,05 - Aquarela do Brasil.

10,30 - Novidades da Sema

na.

11,00

o I:JTAPO Teres-feira, 2 a. v utuDro de '91il!;
--.�.----------------------�--------------------------------------

\
,.

,

I.

6

o E�TADO
A "REENTRÉE" DE "CHINÊS"

O publico que ante-ontem

compareceu ao estánío da rua

Bocaiuva para presenciar os

.....
embates na 3e<, rodada do 2U
turno do certame amadorista

citadino, fICOU impressionado
com a "performance" cumpri
da pelo zagueiro "Chinês", do

Figueirense.
O Jovem "player" conterrâ

neo, que, como integrante da
nossa vitoriosa Fôrça Expedi
cionária, enriqueceu as córes
do pavilhão nacional nos cam

pos de batalha do Velho Mun

ao, com essa coragem e bravu
ra que caracteriza o soldado

brasileiro, fez sua "reentrée"
futebolística agradando a to

dos, tanto aos "fans" do seu

clube como aos adeptos desse
salutar esporte.

O Figueirense, conforme pro
meteu há tempos, premiou-o,
perante enorme assistência e

altas autoridades civis e mili

tares, ao som da banda de mú
sica do 14" B. C'o com uma ri

quíssima medalha de ouro, na

qual expressou bem os senti
mentos dos desportistas para
com o bravo "pracinha", que
Ioi um dos mais destacados de
fensores do esporte de Santa

Catarina.
Com a auspiciosa "reentrée"

de "Chinês" nos gramados ca

tarinenses, conta assim o Fi

gueirense com uma das mais
valiosas aquisições para a pre
sente temporada amadorista.

P.P.M.

Esportivo
vencedor jogou assim const ituido :

Emi; Julio e Marr cco : Daumar He-

1�l(lio. e Ceroca; Alfn:do,
'"

.Jé;ll;lI1ês.
CUITU, Orestes e Purú.

COROADOS X OLíMPICO
Hcalizou-se ante-ontem, na F. C.

D., cn: prosscgu.mcnto ao carnpco
nato da 2". divisão de amadores, a

partida Iul cbol isí icu entre os "on
zes du "Olímpico" e do "Coroa
dos", a qual finalizou com a vitó
ria do primeiro pelo sco re de (i
C(Y!1 tru 1.

O goal do "Coroados" foi con

quistado cm penalidade máxima.
A equipe do "Ul imp ico " jogou

bem. de fato.

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de

informações úteis", dando tôdas
as ind icações nossívcis, que tere

mos prazer em recomendá-lo (a)
ao" inte-ressados na aquisi cão de
bons funcionários (as).

,-------,--------' _,.,

Religião
Catolicismo

CASA ou TERRENO

Tribunal de

Apelação

mentos,

ELAINE AMIN, por intermé
dio de seus pais Esperidião e

Elzo , participa 009 lIeu� pa·

rantes e amigos da família.
o na.cimento de sua irman- ,

zinha TEREZINHA. ocorrido

Ino dia �8 de Setembro findo,
neata capital.

o' santo do dia

Melodias das Amé-

2 de outubro
OS SANTOS ANJOS DA

GUARDA

Cozmhelre
Precisa-se duma na rua FeiI

etano Nunes PIres 'no 21
5 v.

--------'-- --

CORRETORES
Precisamoll. Informação à Rua

João Pinto n
' 6 ou Caixa Pali

ei\. t42 lOv-5

COZINHEIRA
Predsa se de uma na Avenida

Rio Branco, 89 6 V. 3

VENDE-SE
uma mesa circu lar e uma cr is

taleira, ambas em ótimo estado

de conservaçãe Ver e tratar à

ru a Atmirante Alvim. 14

(Mato Grosso.)
6-v.5

Rua

Donativo entregue
pela L.D.A.
Rio, 1 (A. N.) - A comissão

estadual da L. B. A. do Ceará

entregou recentemente um

donativo de 100 mil cruzeiros,
para o Asílio dos Alienados de
Fortaleza.

o mais completo ate hoje editado

de autoria de JOÃO BRUNINl

Brochura de.Iuxo formato: 16 :.:23
6 ccrpitulos. 328 paginas. 249 textos.

115 gravuras

Sobre: Orientação - A!imenlaçao - Re

prcducao - Doenças e Rcmedl()s dOI

EQUINOS. BOVINOS,. SUINOS. OVI

NOS, CAPRINOS. CÃES. COELHOS.
GATOS E AVES.

Preço sob reglstrp ou Reeobolso\
Poslal . Cf!S 30,00 (Trinta Cruzeiros).
l\ venda e:TI Iodes as hvrcr.cs co,
B'::Jsd ou

ricas. A festa hodierna nos fala

12,00 Momento Político mais uma vez do amor iridizi-

• Nacional. vel de Deus para com os ho-

12,05 Noticioso "Guaru- mens. Não contente em dar-

já". nos pais cuidadosos, mandou

12,15 Oferecimentos Mu- aos seus anjos que nos guar-

sicaes. dassem dia e noite. No dizer'

14,00 Encerramento. do grande Jerônimo, quase tô-

18,00 _ Ave Maria. das as páginas da Escritura

18,05 _ Alma Portenha. nos falam dos anjos. E foi o

18,30 _ Cine Lar. próprio Salvador que nos tirou

18,45 _ Momento Esportivo. I
os fundamentos para ?úvidas,

1900 _ Servico de Informa-l declarando que os anjos dos

cões
'

do Emístérío I pequenos estão deante do tro-
o

19,10 _ Sleepy Lagoon. : no da Divin� �aje�tade, e que

19,30 _ Departamento. de por esta raza? e crime horren-

Informacões. do escandalizar os menores.

20,00 :___ Canta Brasil. Entretanto, não somente as

20,30 _� Chorinhas brasilei- criancas têm o seu Anjo da

ros.
Guarda. O Livro Sagrado nos

21,00 _ O México Canta pa- enun:e�a os Anjos da Guarda

ra você. de vanos homens, como nos

21,30 _ Solos de Piano. afirma que as cidades e os paí-
22,00 _ últimas Melodias. ses têm seus guardas celestes.

22,30 _ Encerramento. Falando do Anjo da Guarda,

x x x admoesta S. Bernardo: "Não o

"EMISSORAS DOS ESTADOS ofendas em nenhum lugar;
UNIDOS" pois, êle está sempre presen-
(Português) te". E S. Jerônimo exclama:

SE VO�1 GOSTA "Granr'e é a dignidade das al-

Notícias mas; pois, desde o nascimento

Ouça os boletins informativos têm os homens seus anjos en-

que são transmitidos tôdas as meias carregados de velar sôbre êles".
horas, c os da Rádio Cometa, de 29 * * *

a (ia feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça C111 sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da N. B. C. to
(los os domingos, às 20,00 horas.

Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de �a a (ia feita e ouvirá Su

grarnor de Seu vero com as suas co

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

grama que lhe interessa. Todos Oi!

sábados às 22,3:> horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

atra vés desse ,gral1de país ouvindo

"Conheça os Estados Unidos" que
é transmitido aos sábados as 19,34
horas.
Teatro
Ouça um dos melhores "broad

casl ings" no gênero, sintonizando o

"Radio Teatro das Américas", tô
das as 4"5. feiras, às 19,35 horas.

São decorridoll 54 anos da insta

loção do antigo Superior Tribunal
de Justiça. E. é razável Gonfassá lo.
nesta última palavra· Justiça. t.em

êle tido o teor e a sirrtese da lIua

atividade, 80b os normas do Direi-

H. Moura c rrn p r a. to, que é a supremc ospiração do

Avenida Rio Branco, 89 •
homem e da sociedade

_______________
Aos digní.. imoll membros do Tri-

bunal de Apelação. presidido pelo
ilustre desembargador MedeiroM'
Filho. levamo. os noaaos cumpri.

DEPARTAMENTO DE BAS

QUETEBOL, VOLEIBOL E

ATLETISMO DO PAULA
RAMOS

O elegante clube da Praia

de Fóra, Paula Ramos E. C., é,
todos bem o sabem, um clube

que se bate pelo maior desen

volvimento do nosso desporto.
Possuindo dois potentes es

quadrões amadoristas, que
partic1pam dos campeonatos
da Primeira e segunda divisão,
promovidos pelo Departamen
to de Futebol Amador da F. C.

D., o Paula Ramos organizou,
há meses, o Departamento de

futeból juvenil e Infantil, on

de jovens pebolistas exercitam
se com afinco.

Agora, segundo nos comuni
cou um dos seus diretores, vem
de ser organizado o Departa
mento de Basquetebol, Volei
bol e Atletismo, para partici
par, no ano vindouro, das com

petições promovidas pela Fe

deração Atlética Catarinense-
Para dirigir o referido De

partamento, a Diretoria con

vidou o desportista e cronista

esportivo sr. Pedro Paulo Ma

chado. A nomeacão foi recebi

da com grande satisfação por
todos os adeptos do grêmio
campeão de 19,;3.

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30,000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.1. I
CAPTTAL: rss 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500_000,00 ITrajano, 23 • Florianópolis

3vlI-I

ESPIRITISMO
As 19,30 horas, hoje, no Cen

tro Paulo Tarso, no Estreito, à

Rua Castro Alves, - 141, have
rá palestra doutrinária, e às

mesmas horas, na Associação
Espírita Fé e Caridade, sita à
Rua Fernando Machado n" 51,
realiza-se como habitualmente
a sua sessão doutrinária.

A;.� S�fSe a

:J-- � Natureza Falha

lt'a:titfI·'!
REGULAI

ESPERANÇA
A SUA fAlheIA

FONI 1.'4J

f'ARMACIA

Cu c....IIutr. "dra. 4 ti � -

t�tr.«. • _.�••

MâMUAl DE umAS CHIMI�AS msnum tOA

VETERINL\RIL\ Call. Pallal,11 - JmlICA'BA�>- (sr 3. Paul'

��----_..

ESCRITóRIO JURíDlf;O CO�IERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADV(;)GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 5:1

Endcreco telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta, Catarina

I
!

A pugna amistosa entre os I

juvenis do Paula Ramos e Co-\legial. realizada domingo últi

mo, no campo do CoMgio Cata

rinense. finalizou com a vitó
ria dos estudantes pelo escore

de 2 x 1.

O COLEGIAL VENCEU

MOELD'IA�X X 1\TEYER
Dcfr;ll1taram-se, sábado último,

no estúdiu da I;'. C, D .. as equipes
Mcver & Cia. x S. A. C. Mocll

mnn n, vencendo esta 11l'la Iarra

t'()nt�lgelll de ;) tentos a �. O quadro

ABREM
CAMINHO

�f/'
.>: �//I

W REGULAM A FUNCAO INTESTINAL

I-conco�so para Coletor e EmiVão I
Cu "O �� p,�p���!�,r!�a !�l��!��' 13

"
Informações: Dias uteis das i8 às 20 hor as ,

-- ..._--_.----

I �;'A· "0, I ..' iI.)iS-".', trita
íÍIIII fabricante e distribuidores das o fo rnod cre co ri- I.

LI LI fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

de sortimento de casemiras, riscados, brins.

bons e baratos. algodões. rnos-ms e aviamentos

I
para alfai':ltes. que reIdlCaelllllbme_;::d_it'.elllltaa_m!lB!Je.n.tlllel!lil1lllllld_OIllSIllll.'l'melhores fábricas, A Casa "A CAPIrrAL" chama o. atenção doa Snrs. Comerciante. do interior no sentido da lhe fa.zerem urnc

visito antes de efetuarem Duas compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILLIUS em Blumenau e Lo j ee ,

��"�m��II!IEII!I,,�*"=="IIIII,,"""".D�am,,""mR..am
"�.""""

���a*!III-I!I.aNmamm Il!lMU�.w-wnnw% + W e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �.T.DO - Terca�te.rat 2 da Outubro •• '�5 7

I
I �

_

.......•
Clínica Geral da Adulto.

Doença. da. criança.
Laboratório de Análi.e.

Iclínica••
Conlult6rio: rua Felipe Sch
m-idt , 21 [alto. da Cala Pu-
rai.oJ, da. 1030 á. 12 I da. I Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA

15 à. 18 ha. IRe.idência: rua Vi.c. di Ouro Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
Preto, 64.

I 6
'

1 S h d 52 S 1
_____F_on_e_:_7_6_9_[_m_a_n_u_a_I_I I

ESCRIT . RIO: Rua Fe ipe c mi t - Q a 5

I_ Edifício Cruzeiro - Florianópolis .

Achados eperdidos
::.----------,-

ndicadorMédico
DR. ARAUJO
AastatAmte 40 Prof. San.OD, do Rio de ""_0

ESPECIALISTA
Doença. e operações cos OLHOS. OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

ClnJ,rgI8 moderna da GUELA DE LOBO, do LABlO LEPORlNO (Mbl0 • �u
da bOca fendldoa de naaceoça)

s.otagOltCOpla. traquêosCopla, broncoscopia �8 retinlOO de corpoe 8Itranh0l,
CONSULTAS: da 16 U 11 e 4u li .. 1.....

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

d'Avlla I DR. ANTONIODr. Newton MONIZ

DE ARAGAO
Oplraçõe. -- Via. Urinarial'- Doen
IGII doa: inte.tinos, réto e anue

- Hernorroida.. Tratamento da
colite amebiana.

Filioterapia -- Infra-verntelho,
Conault: Vitor Meirelee, 28.

Atlnde diariamente àl 11.30 he, .,
à tarde, dOI 16 h•• Im diante

R..Id I Vida! Ramal, 66.
C""n.· 10117.

'llJr......... Orkt......... � e �
te torAlL r__ • .e-_ .. _____
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dié
�te da 11 .. 17_ JDal!i.
'i'l'" .._t......_ � m.

DR. MARIO
(D1pl0DW10 pew Faculdade Nac. di IIIC11CIIIa da UnJ"t'� do BruU)

_-IDWl'DD do lilIn'14)O da CHn1ca .Il6d.lca do ProfellllOr Onaldo OU"t'1In. m*lJco 110
OetlU"t&nUlD.to de ..dd.

VLIl'IICA "DICA - .01Nttuo "teMI.. de ad"u. • arlaao-, OOl'f111IULTOSIO
I JUl8WIlNCJA: S.. rellpe 8cbml1H .... - TeL 111. OON8ULT.&8 - D...1 .. lL

DR. ARMANDO VAURIO 'DE ASSIS
"r"'le_ 4e Clinlu Infa.,tll da ÁR8lstêneta Municipal • 8.."ltal

ele Caridade

OON8uJ��qua·���!ad����oE8.��12�..... 1....
Coneultaa dOI 2 ne 6 horae

RESIDENClA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
M6(Uco - chefe do Se1'Ttco de Slfl1!w do Centro de 8a�

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
UlROS OS SEXOS _ RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLE'l'AS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 41
RE.':;.: R. JoinviJe. 47 - FONE tM8

DR. SAVAS LACERDA
Cllnica médico-cirúrgíca de Olhos - Ouvido•. Nariz - G8l',anta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 ia t8 her...
HESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HRO�A
Especialista em alta cirúr�ia e �lnecoICl�.

Ho.pital "Migael Coate"
IBlRAMA (HAMONIA) - Santa Catarma

Dr_ Polydoro S_ Thiago
Clínica MédIca fom Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEP'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE Il DO

HOSPITAL "NERl!lU RAMiOs",
0ur1lO de aperfeiçoamento no Ho"pital São Luiz Gonzaga, de Silo Paulo - Ex-esta,
�o do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médico interno do

Sanatório de santos, em Campos do Jordão.
VLlNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .li; TRATAM1!JNTO,ESPIilCIALIZAJ)@

DAS DOJilNÇAS DO APARJIILHO RESPIRATóRIO.'

OPERACÃO DE JACOBOEUS
OONSULTA.S: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MelreYee, 18

RESID:flNCIA: Rua Esteves J1lmJ.or. 13ti - Tel. 7.2.
'

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CurIlO .. A.�icoamento e Lonp Prat!ca no RIo de .Taneln
....ULTAII - rela -U: CIarIam_te ... 10,30àl12 hlo à tarde ezceptoa••
.....011, c.. 14 ás 16 ...oru - CONSULTóRlOI ... "do PIa" ao T, "'r... -

� 1....1 - Beetftadal ... PrlelCea.. VolIUüo. 'L

DR. ROLDÃO CONSONI

Notas científicas CLUBE DE OUTUBRO

etc.

MAIS UMA APLICAÇ_{O PARA
A DROGA MILAGROSA
Cientistas ingleses, no curso

de novas experiências práticas,
encontraram mais uma aplica
ção para a penicilina.
Descobriu-se que a "droga

mágica" do professor FlemingI
pode impedir os efeitos desfi
guradores que frequentemente
acompanham um grave ata
que de variola.
O êxito da penicilina no com

bate a essa moléstia foi recen
temente noticiado pelo "British
Medical Journal", ao referir-se
ao caso de um marinheiro mer
cante inglês. Três dias depois
da identificação da moléstia, o
doente recebeu uma série de in
jeções de penicilina e com mais
uma semana de tratamento, já
se achava em convalescenca,IAlém disso, a pele ficou rápida
mente limpa, apresentando
apenas um pequeno número de
marcas e estas quase impercep-
tíveis,

'" * ':' I
A LIBERTAÇAO DA ENERGIA I
ATôMICA DO MERCÚRIO
Nova Iorque, 30 (S. F. L) _

Com uma chicara de mercúrio
uma locomotiva percorrerá 45
vezes o território dos Estados
Unidos, a uma velocidade de
320 quilômetros horários, pu
xando 120 vagões abarrotados
de mercadorias - é o que de
hoje a t.rês meses vai provar o

engenheiro norte - americano
Ralph Lucas, que acaba de
anunciar ter conseguido liber
tar a energia atômica do mer
cúrio.
A locomotiva em que se fará

a experiência, já foi cedida por
uma companhia ferroviária
norte-arnerícanj., Nessa loco
motiva será adaptado um mo

to� .de turbina que permitirá a
utílízação da energia atômica
se� explos?es. Essa turbina jáfOI constrUlda em miniatura e
todos os cálculos já foram fei
tos nesse sentido.

15
Fundado em 1921

Telefone 1492

Programa Social para Outubro
Soirée com início às 21 horas.
Posse da Diretoria às 20 horas.

- Baile em comemoração ao 24° aniversário.

Dia 6
Dia 15
Dia 29

Movimento de Setembro
RECEITA

Saldo de Agosto
Mensalidades e rendas eventuais

47.422,50
4.243,50

c-s "IT6�
oiiiiii;;;;;;iiiiiiii-

DESPESA

Luz e Telefone 125,20
484,00
15.00

120,00
300, lo
106,00
600,00
25,00
25,00

500,00
65,00
100,00
16,70
90,00
10,00
88.00
30,00
60,00
96,00

1 5ti7,00
-

4.417,00

47249.00

Cr$�'[6�

I DR. HENRIQUE

(Membr�Td�D:��i�to. d.
Direito Social Bra.ileiro e

Pauli.to, lente da Faculdade

I
de Direito de Ste , Catarina).

-- ADVOGADO c_

Praça 15 de Novembro, n '

1.
.010 3 -Caixa Posta 1 -- 86.

--

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Ordenados e comissões
Guarda noturno

Companhia Aliança da Bahia
Instaladora de Florianópolis
Livraria Progresso

I

Aluguel da séde

Encarregada Toilete
Du ar tina Ferrvandes
Camilo C da Srlva (escada p ara coreto)
Ciriaco Christoval & Cia.
Wilibaldo Michels
Savas & Cia.
Livraria Central
Caixa de Esmolas
Instituto A. P. dos Comerciários
Anuncios
Limpeza
Porteiro
Orquestra

do Clube

Saldo

Florianópolis, 30 de Setembro de 1945

Felipe Carneiro
Presidente

Artur Gervásio Pire.
1° Tesoureiro

Francisco Althofl
1 o Secretârio

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dtreçllo clmlca do

DR. DJALMA MOELLMANN

COnstrução moderna e confortiivel, situada em aprazh"el cnacara com

esplêndida vista para o mar.

Excelent,e local para cura de repouso. Agua fria e quente

UARJilLHAMJilNTO COMPLETO E M()DERN1SSIMO PARA TRATAMJi1NTO

lIIll:DICO, CffiúRGICO E GINECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Onda. curta.
- Eletricidade médica - Exame. endo.cópicos.
Laboratórl08 para oe examee de elucldaçAo de dlagnõ.tlcoe.

Apartamentos de luxo com banheiro

Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
QuartJs com duas camas

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE TER M:flIDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastíão -o-- Telefone: 1.153

ADVOG r\_DOS

Acham-se à disposição de seus

legitimas 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.

- Certi ficado de reservista de
1a ealegoria, n. 259057, expedido a

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da ::\1<1110.e1 Camilio de Lima, com car-

lU i 'd d d B '1) M' d' d S
.

N tas, fotos, etc.
n verSI a e o raSI. e ICO por concurso o ervIço a-,

_ Certificado de reservista de 3a
clonaI de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi- c.ategoria, 11, (j(jO&2, expedido a Jor
aericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten- g(" For:nerolli:

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. _' LIlI reelllO passado. pelo sr,
• • Tito j>�lxoto aos srs. Yüor Rab e

CLINICA MEDICA -- DOENÇAS NERVOSAS Hercuie,� AlIet, referente à venda
- Consultório: Edifício Amélia Neto de UIll caIl�;.llhão.

- Rua Felipe Schmidt. Consu.ltas. Das 15 ás 18 horas -Isenção d? salyo·eonduto. ex-

'Residência' Rua Alva:ro de Carvalho nO 18 _ Florianó oI'
OJedida a .Antôn)o �Iocpers, de Gua-, ...... R:li ...i• > P 18. ratll1gueta, neste \Estado. •

I
,

VIBURGIA. GIilRAL - AL'l": CffiURGIA. • 1II0LJllSTIAS DIIl SENHOR.&.8 - rARTOS
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi

:&.a8Istenote por vâríos anos do '-erviço Cir1ia"gico do Prof. Allpio COI'Teia Neto.
ClruTgla do estômago e vias t:,';,,, eo, intestinos delgado e grosso, tJróide, rins,

prÓlltata, bexiga, útero, ovãríos e trompas. ;'oricocele, híds-ocele, varize� lO hérnia.
CONSULTAS: •

... :... ft horas. fi Rua Fel!pe Schrnídt, 21 (altos da (;as.;' Parajso) . Tel. l.ftgg.
RESIDIlNCL\: RlNI Estefts Jllnior. 179; Tel. .:f1.4

DR. A SANTAELlA

CrédiloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO M lllOR CR $ 6.25000

Muítas bonificações. e nlédico gratia
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Não vê nada que impe�a futuras g err
CAIRO,2 (U. P.) .. O TEN. GENERAL RARNEY GLIS, COMANDANTE DAS FôR(AS AÉREAS ESTRATÉGICAS DO PACí
DECLAROU, HOJE� QUE NÃO "VÊ NAnA QUE IMPEÇA FUTURAS GUERRAS". AO SER INQUIRIDO SôBRE SI E ST
PENSANDO NA RúSSIA, DISSE QUE NÃO PENSAVA EM NENHUMA NAÇÃO EM PARTICULAR. MAS ACRESCENTO

QUE '"HÁ VÁRIOS PAíSES SEM RF CURSOS QUE PODERIAM PROCURAR SE APODERAR DE ALGUMA COISA".

DISSE, AINDA, QUE ACREDITAVA EM QUE A BOMBA ATôMICA DESEMPE NHARIA UM IMPORTANTE PAPEL,
lUA GUERRA. ESSAS DECLARAÇõES �'O RAM FEITAS EM MEIO DE UMA ENTRE VISTA AOS REPRESENTANTES DA

PRENSA, NA CAPITAL EGíPCIA

Transferi-da para a Palest-Ina ela�seD;ird:J:���ei��,g�: ��:f:�::rd�o��;;��iS;��
do Quadro Único do Estado (Grupo Escolar

.•. •
"Santos Dumont", do bairro de Garcia, de

LONDRES, 2 (U. P.) - FOi transfenda para a Palestina , Blumenau), de trinta dias, com vencimento in-

a Sexta Divisão de Infantaria. Aérea. Ao mesmo tempo, círcu- tegral, a contar de 11 de setembro de 1945.

los bem informados afirmaram que o ministro do Exterior bri-
tânico, sr. Bevín, discutirá o problema palestino corn o dr.

A Estória Xenhaide Lenzi, que exerce a fun

ção de Professor no Grupo Escolar" Abclon Ba-
Chaim Pezzrnann, presidente da Orgamização Sionista. Mun- tista", de Jal'aguá do Sul, de trinta dias, com

dial, bem como os diretores da agência israelita. vencimento integral, a contar de 25 de iu.lbo

Essas discussões serão iniciadas dentro de dois ou três de 1945, )

dias. fu�ã!n�! �::i:::sor�",.ef�,�f:�;a q��I e����ol:
mista de Valsogana, distrito e município de

Xova Trento), de vinte e cinco dias, com ven

cimento integral, a contar de 21 de agôsto de

1945.
A Jadwiga Grams, ocupante do car-go da

classe F da carreira de Professor Normalista.
do Quadro único do Estado (Grupo Escolar
"Lauro )Jüller", de Florianópolis), de trinta

dias, com vencimento integral, a contar de 10

de setembro de 1945.

A Luci Silveira da Maia, ocupante do cargo

da classe F da carreira de Professor Norma

lista do Quadro Único do Estado (Grupo Es
colar 01 Rui Barbosa ", de Joinvile). de Quinze

I
,

!
I

Saídas -- 9 hora. da manhã

Rio, 1 (A. N.) - Restabele- Irrfor rn ações nesta redação
Prorroijar : cendo um artigo da Consolida- ,

Por trinta (30) dias, o prazo para que o ex- cão das Leis Trabalhistas, o

tranumerár-io-mensa lista, Auxiliar de Escritó- presidente da República assi-
rio referência V, Olávio Damian Preve assu-

nou O seguinte, Decreto-lei: «Fest,·val• da VI· to
r

rl·ama sua função na rnspetoria de Terras em Tu-

harão, para a qual foi admitido por (lortaria Art. 1 () - Fica sem efeito o

Decreto-lei 6.053, de 30 de no-
Rio, 2 (A. N.) _ A Comíssâ

vernbro de 1943, que deu nova d R
-

redacão ao art. 738 da Couso-
e ecepçao da FEB, pross

Corre muito bem lídacão das Leis do Trabalho, guindo em sua missão, acab
" de organizar uma festa a quaprovada pelo Decreto-lei .... denominou "Festival da Vit'Rio, 1 (A. N.) - O governa- 5.452, de 1 () de maio de 1943.

dor Benedito Valadares que se Art. 20 _ Este Decreto-lei en-
ria". Para tanto contou com

encontra aquí, recebeu comu- trará
.

d t d colaboração de todos os cassi

TO)-O Ih
rara em VIgor na a a e sua

nos e outras casas de diversões
me ora nícação de que corre muito aplicação, revogadas as dispo-

bem o alistamento eleitoral do sícões em contrário. que cederam seus elementos.

Yokahama, 2 (U. P.) - Os Partido Social Democrático festa realizar-se-á hoje, n

médicos dizem que o ex-pri- em todos os municípios minei-

I
Teatro João Caetano.

meiro ministro Hideki Tojo já ros. Ors. Subvencão para inS.
está suficientemente bem pa-

_.

Aderbal Ramos -

ra caminhar nos corredores do Oficial reformado tilui(Oes de Santa
hospital em que se encontra e pode ser extra· da Silva

rCatar ina v,

em breve será transferido pa- numEráro .oão Batista 'Rio, 1 (A. N.) _:"O chefe do
ra a cadeia. Como se sabe, To- Rio, 29 (A. N.) - Solucio- I govêrno a_j�':�ío� decreto can-

ja tentou se suicidar, com um nando uma consulta o DASP

I
BOnnaS5is

I
cedendo subvencão no valor d.etiro de pistola, no momento esclareceu, que nada impede ADVOGADOS I 7:.319000 cruz;{r�s a instit?-l-em que estava para ser preso que militar reformado seja ad- cOPs de AssistencIa e cultmal,

ROXY Hoje, 3"·feira, às' pelos o,fici.ais aI?:ric�nos, em mitido como extra numerário, Rua Felipe Schmidt

�4,JJ"'I[�� todo O Brasil, sendo o �s -

19,30 horas sua propna resIdencla. . desde que não acumule os pro-
Sala

3d,4J\�elt",,�1 tado de Santa Catarina Corn-
Maria Montez, Turhan Bey, Jack

I S
ventos de reforma. _ "

templado em CrS 112.000,00.
Oakie e Susana Fostar em: ra a' uíca =���-�_:_::':=��----�----:-1SAUDADES DO PASSADO

I
. c'· -'--'- .

8:

c;J�ii;��;���:;�", tJ�i�I�;!it?����ª� : IiI)'ti! ir)-51rOlI a�II ::�::a::;:�;
nos desde maio último, viajouAmanhã, no RITZ, às 19,:m horas, para a Suica, ontem, sob es-

James Cagney e Grace George em: lt Tt' , ,

Ave���;:�:�:, d::�\������?ndo 1 ���!nfe���!�l����n���� �� '}(��.lS.•.•. j. L••. k I .•. ' .•, �\ 'l'
...
_, tlli .i \sEm ,. �c�;:·ltil

, 1\ fi j"\.J .. �J -=- _,_!l
/ _2> 1;"""

Florianõpolb 2 (je OutuDfO de 1945

principal' objetivo
BATÁVIA,2 (U. P.) - o sr. Charles van Der PIas, uma

das mais altas autoridades holandesas em Java, declarou, hoje,
aos indonésios que o principal objetivo dos desempregados
aliados era "a restauração da paz e da justiça, bem como a

proteção contra tôda a violência e brutalidade".
Ao mesmo tempo, fez um apêlo no sentido da cooperação

e manifestou a intenção do govêrrio holandês de não punir os

que trabalham para os japoneses, ou por suas convicções polí
ticas, a menos que tais indivíduos sejam criminosos de guerra.

o

na GréciaAs eleições
ATENAS, 2 (U. P.) - Os partidos 'tia ala republicana es

querdista intensificam a campanha de adiamento das elei

ções, alegando que as listas de registros 'não estão completas
e que "o terror branco" ainda domina no país. O ministro da
Guerra, Alexandre Merentitis, eminente chefe liberal, ende

reçou uma carta ao primeiro ministro Vulgaris, fazendo o pe
dido de demissão.

«Estão se tornando intoleráveis»
vidar as nações unidas a par
ticiparem da tarefa de admi
nistrar a Palestina, o que de
verá se tornar missão conjun
ta, no futuro".

Londres, 2 (U. P.) - Co
mentando as declarações do

presidente Truman sôbre a

questão do Levante, o "Eve
ning News" disse que "as difi
culdades que já exercitaram os

britânicos relativamente a essa

questão estão se tornando in
toleráveis" .

Acrescentou, a seguir, que
"ainda recentemente a Grã
Bretanha convidou os Estados
Unidos a participarem, com

ela, da administração daquele
território, o que, entretanto,
não foi aceito". E termina:
"não é justo, porém, que ar

quemos sosinhos com esse de
licado problema; assim, o me
lhor que podemos fazer é con-

RITZ Hoje, 3s-feira, às
17 e 19,30 h ra.

Sessões das Moças
George Brent. Ilona Mo.ssy e Bcail

Rathbone em:

SEDUTORA INTRIGANTE
Estranha, fascinante, diabólica.

Impróprio até 10 ano.

No programa:
Notícias da Sernorio 45x32 - DFB

Preços Cr$ 120, 1,80 e 2,40
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.

que Mr. �yrns Ch�
gui ntcs atos: LONDRES, 2 (D. P.) - O mimstério das Infonnaçoes

Conceder licenca : vulgou, hoje, um comunicado nos seguintes termos: "fo
A Antonieta Silveira de Sousa, ocupante do -

W hí 1feitas declarações, em as rtrigton, no sentic o ele que o
cargo de Professor Cornplementarista, extinto,
quando vagar, padrúo C, do Quadro Único do melro ministro não havia dado qualquer resposta à carta
Estado (Escola mista de Guarda do Cubatão, lhe enviou o presidente T'ruman, datada de 31 de Agôsto,
distrito da Palhoça, no municipio da Palho- bre a questão da Imigração judaica na Palestina. Na realí
ca ) , de noventa dias, com vencimento integral,
a contar de 1" de setembro de 1945. O primeiro mínístro enviou a resposta a 16 de setembro e

,\ Anita Cardoso, ocupante do cargo da elas- clarou que não serão adotadas outras medidas, enquanto II!'
se F da carreira de Pno íessor Xcrmali sta, do ter Byrns não tiver chegado a Washington".
Quadro único do Estado (Grupo Escolar HNc_

réu Ramcs ", de Cambirela, no município da

Palhoça), d('> trinta dias, com vencimento in

tegrai, a contar de 11 de setembro de 1 (j4.S_ Em busca dos tesouros saquea�
Tóquio, 2 (U. P.) - O ge-I fres subterrâneos do BancQ

neral Mac Arthur, à procura Japão, encontraram os
de produtos do saque mais gi- primeiros depósitos de pr
gantesco da história, desce- tos de saque. Um dêles poss
briu, hoje, enormes tesouros ouro da Indochina, que os'
escondidos pelos japoneses, pônicos creditaram ao �
procedentes das conquistas de da Reserva Federal no ':Íl
ultramar. da China, e outro possuía
As tropas norte-americanas, ouro e a prata destinados

que deram uma busca nos co-: Sião.

A Catarina jucá Ghizzoni, ocupante do car

go da classe F da carreira de Professor Xor

malista, do Quadro único do Estado (Grupo
Escolar "Luiz Delfina", de Blumenau), de

trinta dias, com vencimento integral, a contar

cIo dia 5 de setembro de 1945.

4 navios cargueiros para'o .Lo·
IUO, 1 (A. N.) -- ° presidente da República assinou

ereto-lei autorizando a garantia do Banco do Brasil ao Ex
and Import Bank, de Washington em favor do Loide Brasil
1'0 na operação de finamciamento de 38 milhões de cruze'

para a compra nos Estados Unidos de 4 navios cargueiross
sete mil e quinhentas toneladas.

Decretos-Leis
assinados

,

De acôrdo com O art. 19, do decreto-lei n.

1.023, de 29 de maio de 1944:

�I�ria ele Jesus Rosa na função de Auxi

liar-du-Coxinba-Dietética, refer-ência I, da T.
*

FpollS. -- JoinvileRio, 1 (A. N.) - O presi
dente da República asinou De
creto-lei criando as Juntas de

Conciliação e Julgamento em

Pelotas, São Leopoldo e Porto
Alegre.

dias, com vencimento integral, a cO�1Íar de 23

de agôsto de 1945.
Admitir :

Saídas - 2 hora_ da madrugadG
(,

JOinVile�. Fpolis. j

N.; respectiva, vaga em virtude da disnensa

de Lily Konell Cabral,

de 25 de j ulho do corrente ano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


